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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001658-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

JOSE NONATO DE MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

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

sob Id 15678008; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, ao 

teor do Art. 350 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade na 

qual poderá também manifestar-se sobre o Laudo Pericial sob Id 

13302553. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000354-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

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

sob Id 15677451; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, ao 

teor do Art. 350 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, quando poderá 

também manifestar-se acerca do Laudo Pericial de Id 14592041. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002321-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOHN RICARDO CARVALHAES MAZUREKI (REQUERIDO)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar o decurso de prazo para pagamento 

do débito, ou interposição de Resposta, pela Parte Requerida, conforme 

Diligência sob Id 15096402; II) intimar a Parte Autora para manifestar-se 

quanto ao prosseguimento do feito, bem como recolher a complementação 

das custas do Sr. Oficial de Justiça, no importe de R$ 600,00 (seiscentos 

reais), no prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003427-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DE CARNES E 

LATICINIOS DO PORTAL DA AMAZONIA - SINTRACAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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

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

sob Id 15697798; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, ao 

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

JANS PAIVA Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001147-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

JOACIRA GAMBA BERLANDA (REQUERENTE)

ROGERIO LUIS BERLANDA (REQUERENTE)

PAULO CEZAR BERLANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade do Recurso de 

Apelação sob Id 15690793, interposto pela Parte Requerida; II) intimar a 

Parte Autora, ora Apelada, para manifestar-se ao teor do Art. 1.010, §1º 

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

Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 109759 Nr: 5279-12.2013.811.0007

 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: Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Sierra, Neize Machado Dutra Sierra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Coli Pedreira Vianna - 

OAB:82.780 OAB/PR

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

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

 Ante o exposto, CONFIRMO A LIMINAR deferida às fls. 147/151 e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC/15, para o fim de DECLARAR constituída SERVIDÃO 

ADMINISTRATIVA, sobre a área descrita na inicial e laudo de fls. 402/475 

em favor da parte autora, mediante o pagamento de indenização no 

importe de R$ 61.833,49 (sessenta e um mil e oitocentos e trinta e três 

reais e quarenta e nove reais), apurado na perícia judicial, valor a ser 

acrescido de juros compensatórios de 12% ao ano desde a data da 

imissão provisória na posse (Súmulas 56/70/113 do STJ), e de correção 

monetária pelo INPC, a partir da data da emissão do laudo pericial, ambos 

incidentes sobre a diferença entre o valor depositado previamente (fl. 154) 

e a quantia ora fixada.Em consequência determino à requerente que 

deposite a diferença entre o valor ofertado e já recolhido em conta 

judicial.Expeça-se mandado de averbação para o Serviço Notarial 

respectivo, para registro da servidão administrativa, em conformidade com 

a exigência estabelecida pelo art. 167, inciso I, item 6, da Lei dos Registros 

Públicos, incumbindo à parte autora adimplir os emolumentos cartorários 

correspondentes.Face à sucumbência recíproca, condeno os litigantes ao 

pagamento “pro rata” das custas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro no importe de 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e a 

indenização ora fixada, nos termos do art. 27, § 1º, e 30 do Decreto-lei n.º 

3.365/41, importância que deve ser acrescida de correção pelo INPC, a 

partir desta data (Súmula 617/STF), sendo que cada parte irá pagar ao 

advogado da outra o valor dos horários sucumbenciais respectivos (arts. 

85, § 14 cc 86, do CPC). Transitada em julgado a sentença e não havendo 

requerimento, arquivem-se os presentes autos, observando o que dispõe 

a CNGC-MT.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 67666 Nr: 629-24.2010.811.0007

 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: Aparecida Donizeti Castriani Pereira, Antonio Fábio 

Castriani Pereira, Paulo Sergio Pereira, Fátima Aparecida Castriani Pereira, 

Pedro Pereira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. Materiais Para Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 
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OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dakari Fernandes 

Tessmann - OAB:32.548/GO, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 Vistos.

Interposta apelação em face da sentença constante dos autos, certificado 

a apresentação das contra-razões de apelação, na forma do art. 1.010, § 

3°, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, para 

apreciação do recurso interposto, nos moldes determinado às fls. 747v, 

com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 126242 Nr: 3162-77.2015.811.0007

 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: Celestino Gonçalves da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa 

Central em Liquidação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:MT/16.325, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso II, do CPC/15.Custas pela parte 

autora (art. 90 do CPC/15), as quais já foram recolhidas e sem 

condenação em honorários advocatícios.Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 111664 Nr: 160-36.2014.811.0007

 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: LEONICE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto de Previdência do Servidor Municipal 

de Alta Ffloresta - IPREAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 177, para a realização da perícia, 

NOMEIO em substituição, como perito judicial o médico Dr. Bruno Vilela 

Gomes - CRM 6510, lotado no Hospital Regional de Alta Floresta-MT, 

independentemente de compromisso, nos termos do artigo 466 do CPC/15, 

mantendo, no mais, inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 40929 Nr: 1251-45.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salles Publicidade Ltda EPP, FRANCISCO 

SALLES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287

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

Wagner Silveira Fagundes - OAB:22.276/O

 Vistos.

Defiro o pedido retro, assim, INTIME-SE o subscritos do pleito para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o que entender de direito.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, RETORNE os autos ao arquivo, 

PROCEDENDO a Secretaria da Vara as anotações necessárias 

relacionadas à contagem do prazo prescricional.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 7724 Nr: 161-85.1995.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural de Alta Floresta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalício Menezes dos Santos

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

OAB:5091-B, Gustavo A. M. Berner - OAB:6.511/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

DECRETO a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, § 5º, do 

CPC/15, JULGANDO O PROCESSO EXTINTO, com resolução do mérito, 

com fulcro nos artigos 487, inciso II, do Código de Processo 

Civil.CONDENO a parte exequente ao pagamento de custas 

remanescentes se houver e deixo de condená-la ao pagamento de 

honorários advocatícios, pois sequer houve a triangularização 

processual.Proceda-se o levantamento de penhora/arresto, se houver, 

com as cautelas de praxe.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE 

IMEDIATAMENTE, com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

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

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000281-76.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DA SILVA CAVALHER (EXECUTADO)

PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA - ME (EXECUTADO)

AMARO COSMO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

CELIO ANTUNES DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000281-76.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: PETISCARIA E 

PIZZARIA PAOLA LTDA - ME, AMARO COSMO DE OLIVEIRA, ADRIANA 

DA SILVA CAVALHER Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração 

opostos por Banco do Brasil S.A à sentença de sob Id. 13487032. Alega a 

existência de erro material na referida sentença, eis que, determinou-se a 

expedição de alvará para levantamento dos valores depositados nos 

autos em favor dos executados, quando, em verdade, deveria ser 

determinada à expedição de alvará em favor do exequente. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico que a sentença embargada padece de 

erro material. Isto porque, deveria ser determinada a expedição de Alvará 

em favor do exequente, e não dos executados. ISTO POSTO, com fulcro 

no art. 494, II do CPC, JULGO PROCEDENTES os presentes Aclaratórios e 

reconheço RETIFICO o dispositivo da sentença embargada, para o fim de 

determinar a expedição de alvará em favor do EXEQUENTE. No mais, 

mantenho a sentença em sua integralidade. Intimem-se. Alta Floresta, 28 

de setembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000695-74.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. (AUTOR(A))

MILENA PIRAGINE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI BETO ROSSI (ADVOGADO(A))

MARISELMA EVA SAUVESUK (RÉU)

Outros Interessados:

SARGENTO XAVIER (TESTEMUNHA)

SR. DIOMAR (TESTEMUNHA)

BLASIO JOSE KREMER (TESTEMUNHA)

 

Processo: 1000695-74.2016.8.11.0007 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar o(a) patrono(a) da 

parte autora para que efetue a retirada da Carta Precatória de ID. 

15585187, comprovando posteriormente sua distribuição, no prazo de 

cinco (05) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 
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disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos 

do Artigo 9º da Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 2 de outubro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000320-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA PAPOTI (ADVOGADO(A))

JOSIANE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

LENI BARBOSA TORRES (AUTOR(A))

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64134 Nr: 3593-24.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Francisca Maria da Conceição Araujo

 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,

Defiro o pedido e redesigno a solenidade para o dia 22 de novembro de 

2018, às 14h30min, bem como defiro o prazo de 10 (dez) dias para a 

juntada de substabelecimento.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 45595 Nr: 5424-15.2006.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Felix Carvalho

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

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

OAB:8930/MT, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro a juntada da procuração por instrumento público. No mais, 

aguarde-se a juntada aos autos do laudo pericial. Após, intime-se as 

partes para manifestação pelo prazo sucessivo de 15 dias e conclusos 

para sentença.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134260 Nr: 7438-54.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Camargo Batista

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de fl. 85 e redesigno a solenidade para o dia 22 de 

novembro de 2018, às 14h00min.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66409 Nr: 5896-11.2009.811.0007

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva da Silva Rezende 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,

Defiro a juntada do substabelecimento, bem como determino permaneçam 

os autos conclusos para sentença.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125180 Nr: 2482-92.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Clayton Dal Bem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Petrucci Junior - 

OAB:17.452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A, RAFAEL GOMES NETO - OAB:16341

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão inicial com 

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

Processo Civil, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 

2.868,75 (dois mil oitocentos sessenta e oito reais e setenta e cinco 

centavos) à título de verba indenizatória sobre o seguro obrigatório 

(DPVAT), acrescida de juros de mora, desde a citação inicial, no patamar 

de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, 

ou seja, o acidente, em 14/10/2014.Condeno a Requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, §8°, do Código Civil do valor do 

proveito econômico auferido pela demanda, nos termos do §2º, do art. 85, 

do Código de Processo Civil.Condeno, ainda, o polo passivo ao pagamento 

dos honorários periciais correspondentes ao importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais) a ser depositado em conta nominal da Médica Perita: 

agência 1177-0, conta corrente 16847-5, Banco do Brasil, devendo ser 

comprovado nos autos no prazo de 5 dias. Intimem-se.Decorridos 30 

(trinta) dias após o transito em julgado, caso não seja requerido o 

cumprimento de sentença, ao ARQUIVO com as baixas pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140306 Nr: 3107-92.2016.811.0007

 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: Rosenilda Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19391/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:5.736/MT

 Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR. Do procedimento. Não existindo 

outras questões processuais pendentes a serem decididas, bem como, as 

partes estão bem representadas e não há qualquer nulidade a ser sanada, 

razão pela qual, declaro o feito saneado. Passando à fase probatória, fixo 

como pontos controvertidos as lesões sofridas pela parte requerente, 

suas características (anatômica, funcional ou estéticas) e seu grau de 

extensão (total, parcial, de proporções grandes, médias ou pequenas). 

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio a médica Dra. 

Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, como perita, independentemente 

de compromisso, fixando seus honorários em R$ 500,00 (quinhentos 

reais), as expensas da Requerida, os quais deverão ser recolhidos no 

prazo de 20 (vinte) dias. INTIME-SE a Perita Judicial para designar data, 

local e horário para início dos trabalhos periciais (com tempo suficiente 

para que a Secretaria de Vara providencie as intimações das partes), 

encaminhando cópia da inicial e dos quesitos eventualmente apresentados 
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pela parte autora e parte requerida. Efetuado o agendamento pela Perita, 

INTIMEM-SE as partes da data da perícia e para, querendo, indicar 

assistentes técnicos em até cinco dias antes do exame, que deverão ser 

intimados. O polo ativo deverá comparecer munido de toda documentação 

médica que possuir. Com a juntada do laudo pericial, QUE DEVERÁ 

OCORRER EM ATÉ 20 DIAS APÓS A PERÍCIA, ciência às partes que 

poderão, na forma do art. 477, § 1º, do CPC/2015, manifestar no prazo 

sucessivo de 15 dias, iniciando-se pela parte autora. INTIME-SE requerida 

para o pagamento dos honorários periciais no valor e prazo acima 

estipulados. Cumpridas as determinações acima, venham conclusos. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 149571 Nr: 704-19.2017.811.0007

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPdAFL, MLMdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:18.450/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Desta feita, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, sob os fundamentos 

supramencionados, bem como em consonância com o artigo 487, I, CPC, 

CONDENANDO a Radio Progresso de Alta Floresta Ltda. pela infração 

administrativa dos artigos 143 e 247 do ECA, estipulando o pagamento de 

multa no valor de 03 (três) salários mínimos. O valor da multa aplicada 

deverá ser recolhido, após o trânsito em julgado desta decisão, para o 

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de que trata o art. 214 do 

ECA, com a devida comprovação nos autos, sob pena de execução na 

forma da lei, cabendo ao Ministério Público informar os dados bancários 

em até 5 (cinco) dias da intimação desta sentença.Com o trânsito em 

julgado devidamente CERTIFICADO, e nada sendo requerido em 15 

(quinze) dias, arquive-se.Sem custas, nos termos do art. 141, §2º, do 

ECA.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55565 Nr: 172-60.2008.811.0007

 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: Viviane Rodrigues Leão, Tatiane Rodrigues Leão, JRL, 

Maria de Fátima Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Dorival Leão - Espolio

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

OAB:6543/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento de 10 

selos de autenticidade para o formal de partilha.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001260-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (AUTOR(A))

DENISE MARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ALTA TURISMO EIRELI - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001260-67.2018.8.11.0007 Vistos. INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de quinze (15) dias, manifestarem-se acerca do 

interesse na produção de outros meios de provas, justificando a sua 

pertinência, sob pena de preclusão. Às providências. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 01 de outubro de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003482-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE PASSARINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003482-08.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

de liquidação de sentença/por arbitramento c/c pedido incidental de 

exibição de documento movida por EDUARDO HENRIQUE PASSARINI em 

desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, em que alega o autor ter 

desembolsado a quantia de R$ 35.637,50 (trinta e cinco mil e seiscentos e 

trinca e sete reais e cinquenta centavos) para fins de aquisição de 10 

cotas AdCentral Family da requerida. É o relatório. Decido. Inicialmente, 

verifico que o pedido do autor, no que se refere à concessão da 

Gratuidade de Justiça, não merece prosperar. Com efeito, a partir da 

análise das informações constantes em nome do autor junto ao Sistema 

RENAJUD (extrato em anexo), corroborado com o valor dispensado na 

aquisição das cotas em questão (R$ 35.637,50), presume-se que este não 

se encontra em estado de miserabilidade a justificar a concessão deste 

benefício. Nesse sentido, é o entendimento firmado pela jurisprudência 

pátria, conforme abaixo transcrito: AgRg no AREsp 416096 / SP AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0348563-8 

Relator(a) Ministro MARCO BUZZI (1149) Órgão Julgador T4 - QUARTA 

TURMA Data do Julgamento 17/12/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 

04/02/2014 Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO 

CPC) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 

PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A declaração de 

hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de 

veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando 

convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 

2. Não obstante o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser 

formulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, esse deverá 

ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos 

autos principais, segundo os termos do artigo 6º da Lei 1.060/50, e não no 

próprio corpo do apelo excepcional. 3. Agravo regimental desprovido. 

AgRg no AREsp 387107 / MT AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL 2013/0282828-4 Relator(a) Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO (1140) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do 

Julgamento 17/10/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 25/10/2013 Ementa 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. (...) 4. (...) 5. 

Agravo regimental não provido. Isto posto, INDEFIRO o pedido de 

concessão do benefício da Gratuidade de Justiça e DETERMINO à parte 

autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o depósito das custas 

processuais e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição, 

nos termos do artigo 290 do atual CPC, e, consequente extinção do feito 

sem resolução de mérito. Outrossim, compulsando os autos, não foi 

localizada por esta Magistrada qualquer prova documental que demonstre, 

pelo menos, de forma mínima, o vínculo existente entre as partes em 

questão. Ante o exposto, no mesmo prazo, caso haja o recolhimento as 

custas processuais e taxa judiciária, DETERMINO A EMENDA À INICIAL, 

momento em que deverá ser comprovada a condição de credor do autor 

(vínculo mínimo com a parte demandada), sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 321, § Único do NCPC), vez que a simples indicação de login 

não é suficiente para comprovar o efetivo vínculo contratual apontado na 

inicial. Com ou sem o recolhimento determinado, transcorrido in albis o 
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prazo acima fixado, CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos conclusos. 

Intime-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 28 de setembro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003221-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. Q. D. C. (ADVOGADO(A))

R. R. D. O. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. V. N. (ADVOGADO(A))

L. C. V. N. (ADVOGADO(A))

A. C. S. (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

patrono habilitado, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do 

petitório do réu, sob ID 15572960 e seguintes, indicando o pagamento do 

débito alimentar.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001045-62.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

FRANCIVALDO VILA NOVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

patrono habilitado, para que compareça à perícia designada para o dia 

29/10/2018, às 10h30min., a ser realizada no Centro Especializado no 

Tratamento de Hanseníase (ID 15208073).

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002360-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

IVO PEREIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO (ADVOGADO(A))

DAVID INACIO TARDIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002360-91.2017.8.11.0007 Vistos. Defiro o petitório 

retro, portanto, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Alta 

Floresta, MT, 1 de outubro de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001541-57.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS (ADVOGADO(A))

WELLINGTON LEE LANGUER SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONNY KARCZMARSKI DA SILVA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

patrono habilitado, para que, em 05 (cinco) dias, requeira o que entender 

de direito, sob pena de extinção.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 90242 Nr: 4599-32.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jussara Salete Kischener

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em consulta ao sistema INFOJUD na tentativa de obter endereço 

atualizado da requerida viabilizando sua citação, esta magistrada logrou 

êxito conforme se depreende do extrato em anexo.

Por tal motivo INDEFIRO o pedido de citação por edital da requerida. Desta 

maneira, CUMPRA-SE a decisão de fl. 10 no endereço constante à fl. 65.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130389 Nr: 5362-57.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para que, manifeste-se nos autos acerca do 

petitório de fl.77/v., no prazo de 15 (quinze) dias, pugnando o que 

entender por direito e conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105140 Nr: 341-71.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Curinga dos Pneus Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. Comércio de Pneus Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lycurgo Leite Neto - 

OAB:1.530-A/DF, Wanisse Araujo de Santana Leandro - 

OAB:20.868/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a inércia da exequente em promover os atos que lhe 

incumbiam, ou seja, proceder com a averbação da penhora junto à 

matrícula do imóvel, INTIME-SE a parte exequente, isto é, as causídicas e, 

pessoalmente a autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos acerca do prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52448 Nr: 4530-05.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cajelu Comercio de Calçados Ltda - Me, Carla 

Oliveira Rodrigues, MARLE RODRIGUES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido de citação por edital da executada Marle 

Rodrigues Oliveira via Sistema INFOJUD, DETERMINO busca do endereço 

atualizado da executada, mediante emprego do Sistema INFOJUD, vez que 

restou inexitosa a citação daquela pelo Oficial de Justiça (fl. 73).

 Caso esta magistrada logre êxito em localizar endereço do executado 

diverso do constante nos autos, proceda-se a sua citação.

Doutra banda, restando inexitosa a busca do endereço, DETERMINO a 

citação por edital da executada MARLE RODRIGUES OLIVEIRA, devendo 

ser observado fielmente o disposto no art. 257 do CPC.

O mandado de citação por edital deve constar, expressamente, que em 

caso de revelia será nomeado Defensor Público (inciso IV, art. 257, CPC).

Assim, havendo o decurso do prazo para apresentação de resposta pelo 

executado citado via edital sem sua manifestação, desde já nomeio, como 

curador especial, o douto Defensor Público com atribuições perante a 

Terceira Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo inciso II, do 

artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente para se 
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manifestar no feito.

Outrossim, CITE-SE as demais executadas no endereço constante à fl. 

75/v.

Após, com a devida certificação, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 126479 Nr: 3277-98.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Diogo de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Donizete Botéquio - 

OAB:10.494-MT, Nivaldo Careaga - OAB:6713-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edyen Valente Calepis - 

OAB:8767/MS, Fagner da Silva Botof - OAB:12903, RAYANNY L. 

MIRANDA NOCETI - OAB:18.652, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimação do Procurador da parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137239 Nr: 1531-64.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelina de Souza Burda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Vicente da Silva 

Stefens - OAB:23411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimação do Procurador da parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57859 Nr: 2421-81.2008.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zamir José Mendes, Miguel Antonio Mendes, Eliana 

Regina Cecconello Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

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

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista que houve a homologação da desistência da prova pericial 

(fl. 375), defiro a expedição de Alvará Judicial quanto à verba honorária 

depositada em Juízo, em favor da parte depositante.

Ainda, considerando-se o petitório de fls. 377/379, defiro a produção de 

prova testemunhal e designo audiência instrutória para o dia 14.11.2018, 

às 14:00 horas, devendo as partes e suas testemunhas serem intimadas 

nas pessoas de seus patronos. Assim, concedo às partes o prazo de 10 

(dez) dias para a apresentação do rol de testemunhas.

Consigno que será objeto de inquirição e análise os pontos controvertidos 

fixados à fl. 74.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 136858 Nr: 1330-72.2016.811.0007

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Colodel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira 

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 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(a) da parte 

EXEQUENTE, em conformidade ao art. 412 § 5º da CNGC/TJ/MT, para 

manifestação acerca da certidão de decurso de prazo, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67783 Nr: 746-15.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANETE PEDRETTE E CIA LTDA -ME, Nelson 

Ceballos Cespedes, Silvanete Pedrette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista as recorrentes tentativas de citação dos executados que 

restaram frustradas, bem como considerando que já houve a citação por 

edital dos executados não tendo sido revogados seus efeitos (fl. 35/36), 

torno válido o ato citatório editalício no tocante à executada Silvanete 

Pedrette.

 Outrossim, CITE-SE os demais executados por meio de oficial de justiça 

no endereço constante à fl. 09.

Às providências. Cumpra-se.

 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:

 Vistos.

INTIME-SE a autora pessoalmente para que proceda a retirada do formal 

de partilha expedido e anexado aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102353 Nr: 3744-82.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Gomes

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

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a notícia aportada aos autos de que a autora da presente 

demanda personalíssima faleceu, bem como ante a ausência de certidão 

de óbito, INTIME-SE a autora, seu representante do espólio ou 

inventariante, pessoalmente, para que forneça a referida certidão, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, com a juntada da certidão, façam-me conclusos para a prolação de 

sentença extintiva.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135168 Nr: 447-28.2016.811.0007
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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: 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. 3) Pois bem. Trata-se de cumprimento de acórdão de fls. 227/231. 

RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de sentença, 

alterando o polo da demanda, parar figurar como exequente EUCLIDES 

MACHADO DE SOUZA e executada, LOJAS AMERICANAS, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes. 4) INTIME-SE a parte 

executada, através de seu(sua) patrono(a) constituído(a) nos autos, ou, 

se não tiver patrono constituído, pessoalmente para, no prazo de 15 dias, 

quitar a diferença apontada, consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá honorários em cumprimento 

de sentença e nem a multa de 10% estipulada no artigo 523, §1º do CPC. 

No caso de pagamento parcial no prazo previsto, incidirá sobre o restante 

a multa e os honorários previstos no artigo 523, §1º. 5) Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos tantos 

bens quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo, 

incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de sentença e a multa 

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

em razão do disposto no artigo 523 do Código de Processo Civil. 6) 

Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do item “4” sem o 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

quiser, ofereça impugnação, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada 

no artigo 525 do Código de Processo Civil. 7) Não havendo penhora ou 

não localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte credora para que 

adote as providências cabíveis. 8) Não oferecida impugnação, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. Expeça-se o 

necessário. CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003542-15.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA COSTA (AUTOR(A))

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

K. M. D. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALNIR TEXEIRA (ADVOGADO(A))

DEL MORO & DEL MORO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003542-15.2017.8.11.0007 Vistos. Diante do 

agendamento da Semana Nacional da Conciliação comunicada pelo Ofício 

Circular/GAB/CNJ nº 06/2018 e verificando a possibilidade da solução 

consensual do conflito neste feito, DESIGNO sessão de conciliação para o 

dia 7/11/2018, às 11h00, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca, nos 

termos dos parágrafos segundo e terceiro, do art. 3º, do CPC. Intimem-se 

os envolvidos para comparecimento, com o acompanhamento obrigatório 

de seus causídicos ou Defensores Públicos. Cumpra-se, visando a 

realização da solenidade. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003509-25.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIADNE DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003509-25.2017.8.11.0007 Vistos. Certifique a 

Secretaria da Vara acerca do decurso de prazo para a parte requerida 

apresentar defesa e conclusos. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000870-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

GIVANILDO BARBOSA GALINDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000870-97.2018.8.11.0007 Vistos. Considerando o 

teor da certidão retro, NOMEIO em substituição ao perito anteriormente 

designado, a Dra. Fernanda Sutilo Martins, para realizar a perícia médica 

na parte autora, independentemente de compromisso, com base no artigo 

468, II do Novo Código de Processo Civil. No mais, cumpra-se nos termos 

da decisão proferida sob o Id n.12480507. Intimem-se. Às providências. 

Expeça-se o necessário. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000284-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000284-60.2018.8.11.0007 Vistos. Intime-se 

pessoalmente a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

dê prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Alta Floresta, MT, 1 de 

outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001607-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES (AUTOR(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001607-03.2018.8.11.0007 Vistos. Defiro o pedido 

retro, portanto, determino a SUSPENSÃO da presente ação pelo prazo de 

30 (trinta) dias ou prévia manifestação da parte interessada. Aguarde em 

arquivo provisório até manifestação da parte interessada, com baixa no 

relatório estatístico, sem baixa na distribuição. Decorrido o prazo de 

suspensão, INTIME-SE o autor para que, no prazo de 10 (dez) dias, dê 

cumprimento integral à decisão retro. Alta Floresta, MT, 1 de outubro de 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001874-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL JACKSON DE ARAUJO DA SILVA (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001874-72.2018.8.11.0007 Vistos. Inicialmente, 

deixo consignado que as circunstâncias da causa evidenciam ser 

improvável o julgamento do pleito no estado em qual se encontra, razão 

pela qual, nos termos do art. 357, do CPC, passo, desde logo, a sanear o 

processo e ordenar a produção da prova. Nesse ponto, passo a apreciar 

a matéria preliminar arguida pelo demandado. Em relação a preliminar falta 

de interesse de agir, em virtude da satisfação da indenização na esfera 

administrativa, deixo de analisá-la, vez que a mesma se confunde com a 

matéria de mérito. Pois bem. Não havendo qualquer outra questão 

prejudicial a ser apreciada ou irregularidade a ser expurgada, dou por 

saneado o processo, passando à organização de sua instrução. A par 

disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, 

fixo os seguintes pontos controvertidos: I-) a ocorrência do sinistro 

automobilístico; II-) se há invalidez permanente; III-) se há nexo causal 

entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; IV-) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; V-) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI-) 

se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, média, 

leve ou residual). Com efeito, DEFIRO a produção de prova pericial 

requerida. Para tanto, nomeio a Dra. Fernanda Sutilo Martins, como perita, 

fixando seus honorários iniciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

pagos antecipadamente pela parte requerida, mediante depósito em juízo 

no prazo de 20 dias, sob pena de desistência da prova. Após a 

comprovação do depósito por parte da requerida, intime-se a perita 

nomeada para que designe data para a realização da perícia, sendo que 

juntamente com o mandado de intimação, deverão ser juntados os 

quesitos das partes a serem apresentados no prazo de 05 (cinco) dias, 

caso não tenham sido apresentados. Igualmente seja comunicada a Sra. 

perita que terá livre acesso a documentação juntada aos autos. Consigo 

que a parte autora possui o ônus de levar à apreciação da Sra. perita os 

exames laboratoriais, clínicos e de imagem que estejam em seu poder, sob 

pena de restar eventualmente prejudicado o ônus constitutivo de seu 

direito. Após a juntada aos autos do laudo pericial, vistas às partes para 

manifestação, pelo prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta, MT, 1 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003361-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA AREND DAS NEVES (ADVOGADO(A))

Jose Nazario Baptistella (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO LIMA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003361-77.2018.8.11.0007 Vistos. DESIGNO 

audiência para colheita do depoimento da testemunha GERSON LUIZ 

SEVERO, para o dia 04 de dezembro de 2018, às 14h00min. OFICIE-SE ao 

Juízo Deprecante. Após, observadas as formalidades legais, devolva-se 

com as nossas homenagens. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se 

Alta Floresta, MT, 1 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000933-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Outros Interessados:

JERONIMO JOSE DA SILVA (CONFINANTES)

APARECIDA CONCEICAO DA SILVA (CONFINANTES)

Terceiro Interessado (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000933-25.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação de Usucapião proposta por MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS, em 

face de Cooperativa Agrícola de Cotia - Cooperativa Central em 

Liquidação, sendo ainda incluídos como confinantes Gerônimo José da 

Silva e Aparecida Conceição Silva. Alega que o lapso temporal exigido 

está devidamente preenchido, na medida em que a sua posse, somada 

com os antigos possuidores, ultrapassam 15 (quinze) anos, uma vez que 

o termo inicial é de 1993. Ainda, que a posse é mansa e pacífica do imóvel 

urbano com área de 3.285,00m2 (três mil, duzentos e oitenta e cinco 

metros quadrados), identificado pelo lote n.º 07, quadra RS-3, loteamento 

Residencial Carlinda 1, município de Carlinda/MT, objeto da matrícula n.º 

1.403, Livro 2-G, do CRI da Comarca de Alta Floresta/MT. Com a exordial 

vieram diversos documentos. Recebida a inicial, deferiu-se a Gratuidade 

de Justiça e determinou-se a citação do requerido e dos confinantes (Id n. 

13205827 ). Citação pessoal da Requerida, sendo que ofertou 

Contestação, Id n. 14294456. Impugnação à contestação, Id n. 15652445. 

É o relatório. Fundamento e DECIDO. Inicialmente, INDEFIRO o pedido de 

chamamento ao processo do anterior adquirente, Celso Augustinho 

Biesdorf, eis que tal pedido padece de previsão legal. CERTIFIQUE a 

Secretaria da Vara se houve a intimação da Fazenda Nacional para 

manifestar eventual interesse no feito, bem como o decurso do prazo para 

manifestação. No mais, intimem-se as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Alta 

Floresta, MT, 2 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000262-36.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON FERREIRA LUIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000262-36.2017.8.11.0007 Vistos. Defiro o petitório 

retro, portanto, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Alta 

Floresta, MT, 1 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001289-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001289-54.2017.8.11.0007 Vistos. Defiro o petitório 

retro, portanto, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Alta 

Floresta, MT, 1 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002976-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SADI AZEVEDO CARDOSO 36850179934 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

joel quintella (ADVOGADO(A))

SUPERMERCADO KINFUKU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002976-32.2018.8.11.0007 Vistos. Proceda a 

Secretaria da Vara a habilitação do advogado subscrito ao petitório de Id 

n. 15498588 - Pág. 3. Outrossim, considerando que este Juízo Deprecado, 
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por ser mero longa manus do Juízo Deprecante, não tem 

poderes/competência para analisar o pedido do executado, 

ENCAMINHE-SE, com urgência, via malote digital, a petição protocolizada 

pelo advogado da parte executada, a fim de que o Juízo Deprecante 

delibere a respeito. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 1 de 

outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000224-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE RODRIGUES DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA PASCHOALINA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

ROLFF MILANI DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CARLINDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000224-87.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação de Usucapião proposta por JUDITE RODRIGUES DE AZEVEDO 

OLIVEIRA, em face de Cooperativa Agrícola de Cotia - Cooperativa Central 

em Liquidação, sendo ainda incluídos como confinantes Pedro Vitor Alves 

Dias Camargo e Marcos Valmir Weber Junior. Alega que o lapso temporal 

exigido está devidamente preenchido, na medida em que a sua posse, 

somada com os antigos possuidores, ultrapassam 20 (vinte) anos. Ainda, 

que a posse é mansa e pacífica do imóvel urbano com área de 500,00m2 

(quinhentos metros quadrados), identificado pelo lote n.º 07, quadra 6, 

situado no Loteamento Denominado Embrião Urbano de Carlinda, 

(quinhentos metros quadrado), objeto da matrícula no Cartório de Registro 

de Imóveis da Comarca de Alta Floresta sob o n.º 1.403, Livro 2-G. Com a 

exordial vieram diversos documentos. Recebida a inicial, deferiu-se a 

Gratuidade de Justiça e determinou-se a citação do requerido e dos 

confinantes (Id n. 11563225). Citação pessoal da Requerida, sendo que 

ofertou Contestação, Id n. 14295229. Impugnação à contestação, Id n. 

15652036. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Inicialmente, INDEFIRO o 

pedido de chamamento ao processo da anterior adquirente, Lino Vieira 

Neto, eis que tal pedido padece de previsão legal. Intime-se a parte autora 

para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar acerca da certidão do Oficial 

de Justiça juntada sob o Id n. 12583431. No mais, intimem-se as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 

(quinze) dias. Alta Floresta, MT, 2 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000749-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA ALEIXO DOS SANTOS ZAPELINI (AUTOR(A))

IVO ZAPELINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROLFF MILANI DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

RITA PASCHOALINA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000749-69.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação de Usucapião proposta por MARIA ROSA ALEIXO DOS SANTOS 

ZAPELINI e IVO ZAPELINI, em face de Cooperativa Agrícola de Cotia - 

Cooperativa Central em Liquidação, sendo ainda incluídos como 

confinantes Marlene Capelini, Flavio Matos da Cruz e Maria de Jesus 

Fernandes Bira. Alega que o lapso temporal exigido está devidamente 

preenchido, na medida em que a sua posse, somada com os antigos 

possuidores, ultrapassam 30 (trinta) anos. Ainda, que a posse é mansa e 

pacífica do imóvel urbano com área de 500,00m2 (quinhentos metros 

quadrados), identificado pelo lote n.º 03, quadra R-17, situado no 

Loteamento Denominado Embrião Urbano de Carlinda, objeto da matrícula 

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta sob o n.º 

1.403, Livro 2-G. Com a exordial vieram diversos documentos. Recebida a 

inicial, deferiu-se a Gratuidade de Justiça e determinou-se a citação do 

requerido e dos confinantes (Id n. 12358257). Citação pessoal da 

Requerida, sendo que ofertou Contestação, Id n. 13045776. Impugnação à 

contestação, Id n. 14223743. É o relatório. Fundamento e DECIDO. 

Inicialmente, INDEFIRO o pedido de chamamento ao processo do anterior 

adquirente, Sebastião Manoel da Silva, eis que tal pedido padece de 

previsão legal. No mais, intimem-se as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Alta 

Floresta, MT, 2 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000679-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS FERNANDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

ROLFF MILANI DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

RITA PASCHOALINA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CARLINDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000679-52.2018.8.11.0007 Vistos. INDEFIRO o 

pedido de chamamento ao processo do anterior adquirente, Maria 

Aparecida de Almeida, eis que tal pedido padece de previsão legal. 

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Alta Floresta, MT, 2 de outubro de 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003215-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DRIELLI CRISTINA LOPES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FUNDACAO PIO XII (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA PEREIRA DA SILVA 03732528111 (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003215-36.2018.8.11.0007 Vistos. HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, e, 

em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo 

Civil. Determino o cancelamento da audiência de conciliação designada 

nos autos. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento dos 

honorários advocatícios, visto que a parte requerida não constituiu 

procurador nos autos. Isento de custas. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta, 

MT, 1 de outubro de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010340-38.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR BERLANDA (EXEQUENTE)

MELORI ESTELA FAVETTI (ADVOGADO(A))

LUCIANO FONTOURA BAGANHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO (ADVOGADO(A))

SEMENTES CONQUISTA EIRELI - EPP (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010340-38.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: ALDEMIR BERLANDA 

EXECUTADO: SEMENTES CONQUISTA EIRELI - EPP Vistos. HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

as partes (ID nº 14862847). Assim, suspendo o feito até a data do 

vencimento da última prestação, qual seja, dia 25 de outubro de 2018, 

prazo em que será realizado pelo executado o pagamento integral do valor 

ajustado. Quanto ao valor depositado judicialmente nos autos da carta 

precatória nº 8847-49.2017.8.12.0110, em trâmite na 11ª Vara do Juizado 

Especial Central da Comarca de Campo Grande/MS, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias pela Secretária de Vara para 

liberação do referido valor, observando-se o prazo previsto no artigo 1º 

do Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça. 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 parte 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 cinco dias, 

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

eventual inadimplemento. Decorrido o prazo de suspensão do processo, 

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

Alta Floresta/MT, 28 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011296-20.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALDANETE BECK SERRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Juízo está garantido, conforme petição de ID nº 

14524621/14524632. Certifico ainda, que procedo a intimação da parte 

adversa, para manifestar acerca dos embargos à execução opostos 

tempestivamente.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001404-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

JOSE MADEIRA DE OLIVEIRA FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do credor para, no prazo de 05 (cinco) 

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

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003446-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA (ADVOGADO(A))

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO MIORINI DA SILVA (REQUERIDO)

JOSE APARECIDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010407-66.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE DELHA OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO ROBERTO ROMERA 28842723134 (EXEQUENTE)

WILTON MACHADO (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUETONIO PAZ (ADVOGADO(A))

CERAMICA SANTO EXPEDITO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010407-66.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JOAO ROBERTO ROMERA 

28842723134 EXECUTADO: CERAMICA SANTO EXPEDITO LTDA - ME 

Vistos. INDEFIRO o pedido de penhora de quotas sociais, tendo em vista 

que as referidas quotas pertencem aos sócios da pessoa jurídica, os 

quais não integram o polo passivo da execução. Nesse sentido: 

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DÍVIDA DA SOCIEDADE DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA. PENHORA DAS QUOTAS SOCIAIS, 

PERTENCENTES AOS SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER HIPÓTESE 

QUE AUTORIZE A CONFUSÃO DOS PATRIMÔNIOS. IMPOSSIBILIDADE. - 

Salvo em hipóteses taxativamente previstas em lei, o patrimônio dos 

sócios não responde por dívidas da sociedade. Por isso, não é lícita a 

penhora das quotas sociais em execução movida contra a pessoa 

jurídica.” (STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 757.865 - SP - 2005/0095876-7). 

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 11 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: 1003447-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP 

(REQUERENTE)

KELLYAN DE SOUZA MARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DE ALMEIDA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010029-52.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS (ADVOGADO(A))

CLOVIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE FONTOURA BAGANHA (ADVOGADO(A))

CAIABI IMOBILIARIA E LOTEAMENTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

LUCIANO FONTOURA BAGANHA (ADVOGADO(A))

 

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

para manifestar em 05 (cinco) dias, acerca da manifestação constante no 

ID n°. 15682469. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010028-33.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

EDGAR DALASTA BENTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BENARDELI (EXECUTADO)

 

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

para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da manifestação no 

ID 15669134. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003194-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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AARAO LINCOLN SICUTO (ADVOGADO(A))

DIEGO REIS GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 13 de 

novembro de 2018, às 14:40 horas, bem como da LIMINAR INDEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA ZORTEA DA FONSECA (REQUERENTE)

KAMILA DE MOURA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE SUTERO DE FREITAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 13 de 

novembro de 2018, às 14:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002756-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

PEDRO ACORDI SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N R TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001402-71.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA APARECIDA LOURENCAO FERREIRA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

Certifico que os Embargos de Declaração apresentados no ID nº 

14538422, foi interposto tempestivamente. Certifico ainda, que procedo a 

intimação da parte embargada, para querendo, manifestar-se sobre os 

embargos de declaração apresentados.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002619-86.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002619-86.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: JEANE DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Vistos. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar quanto ao pedido formulado no Id. num. 15310005 e quanto ao 

documento que o instrui. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 2 de outubro de 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003226-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO FREDERICO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003226-65.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARCO AURELIO FREDERICO 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, juntar aos autos comprovante de endereço atualizado e em 

nome da parte, ou se for o caso, documento que comprove ser a mesma 

proprietária ou residente no imóvel constante do referido comprovante, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003156-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (ADVOGADO(A))

MARCELO VITOR CORVETA VOLPE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003156-48.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARCELO VITOR CORVETA 

VOLPE REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando não 

ser possível visualizar os documentos acostados nos IDs n° 15238277, 

15238278 e 15238279 devido uma falha no carregamento, intime-se a 

parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, 

juntando aos autos os respectivos documentos, sob pena de 

indeferimento. Proceda-se o cancelamento da audiência de conciliação 

designada automaticamente pelo sistema informatizado. Cumprido o acima 

determinado, venham-me conclusos para análise do pedido de liminar. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 2 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002139-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

SOLON SUASSUNA GITASSI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

GISLAINE APARECIDA ALARCON (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002139-11.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: SOLON SUASSUNA GITASSI 

EXECUTADO: GISLAINE APARECIDA ALARCON Vistos, etc. Defiro o 

pedido de restrição judicial de veículos registrados em nome da parte 

executada veiculado no ID nº12850516, via sistema RENAJUD, o que já foi 

feito em gabinete, sendo que na consulta não foram encontrados veículos 

registrados, consoante extrato anexo. Quanto aos demais pedidos, 

DEFIRO parcialmente, assim, determino a inclusão do nome da parte 

executada em cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA), com fundamento 

no artigo 782, §3º do CPC e no Enunciado 76 do FONAJE. Consigno que, 

efetuado o pagamento, garantida a execução ou extinto o feito, a 

Secretaria da Vara deverá requisitar o imediato cancelamento da inscrição 

no rol de inadimplentes (art. 782, §4º, CPC). De outro norte, INDEFIRO o 

pedido de protesto, porquanto a presente ação visa a execução de título 

extrajudicial e não título judicial, nos termos do artigo 517 do CPC, de modo 

que a credora, de posse do título, pode providenciar o almejado protesto 

independente de decisão judicial neste sentido. 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, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 2 de outubro de 2018. 
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MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010029-52.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS (ADVOGADO(A))

CLOVIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE FONTOURA BAGANHA (ADVOGADO(A))

CAIABI IMOBILIARIA E LOTEAMENTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

LUCIANO FONTOURA BAGANHA (ADVOGADO(A))

 

Certidão Certifico que a Segunda Temporada de Leilões foi designada para 

o dia 07 de novembro de 2018, às 11:00 horas (1º leilão) e 14:00 horas (2° 

leilão), para realização de hastas públicas, conforme Portaria 

n°020/2018/DF. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária Prislene 

Paiva Estagiária - 34917

Notificação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010029-52.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS (ADVOGADO(A))

CLOVIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE FONTOURA BAGANHA (ADVOGADO(A))

CAIABI IMOBILIARIA E LOTEAMENTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

LUCIANO FONTOURA BAGANHA (ADVOGADO(A))

 

Certidão Certifico que a Segunda Temporada de Leilões foi designada para 

o dia 07 de novembro de 2018, às 11:00 horas (1º leilão) e 14:00 horas (2° 

leilão), para realização de hastas públicas, conforme Portaria 

n°020/2018/DF. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária Prislene 

Paiva Estagiária - 34917

Notificação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010021-07.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO REBUSSI (EXEQUENTE)

CELSO REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certidão Certifico que a Segunda Temporada de Leilões foi designada para 

o dia 07 de novembro de 2018, às 11:00 horas (1º leilão) 14:00 horas (2° 

leilão), para realização de hastas públicas. conforme Portaria 

n°020/2018/DF. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária Prislene 

Paiva Estagiária - 34917

Notificação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010021-07.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO REBUSSI (EXEQUENTE)

CELSO REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certidão Certifico que a Segunda Temporada de Leilões foi designada para 

o dia 07 de novembro de 2018, às 11:00 horas (1º leilão) 14:00 horas (2° 

leilão), para realização de hastas públicas. conforme Portaria 

n°020/2018/DF. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária Prislene 

Paiva Estagiária - 34917

Notificação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010714-30.2010.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE JULIANO PERES PERES (ADVOGADO(A))

ROGERIO APARECIDO GONCALVES SANTANA (EXEQUENTE)

SALVADOR PERES PERES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO (ADVOGADO(A))

HORACIO BENEDITO SANTOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

joel quintella (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MOISES BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certidão Certifico que a Segunda Temporada de Leilões foi designada para 

o dia 07 de novembro de 2018, às 11:00 horas (1º leilão) e 14:00 horas (2° 

leilão), para realização de hastas públicas, conforme Portaria 

n°020/2018/DF. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária Prislene 

Paiva Estagiária - 34917

Notificação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010714-30.2010.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE JULIANO PERES PERES (ADVOGADO(A))

ROGERIO APARECIDO GONCALVES SANTANA (EXEQUENTE)

SALVADOR PERES PERES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO (ADVOGADO(A))

HORACIO BENEDITO SANTOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

joel quintella (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MOISES BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certidão Certifico que a Segunda Temporada de Leilões foi designada para 

o dia 07 de novembro de 2018, às 11:00 horas (1º leilão) e 14:00 horas (2° 

leilão), para realização de hastas públicas, conforme Portaria 

n°020/2018/DF. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária Prislene 

Paiva Estagiária - 34917

6ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 135957 Nr: 857-86.2016.811.0007

 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: Nelzira Gonçalves de Oliveira, Campos Cândido de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVA Incorporações Ltda, Maira Eliane 

Wildemann de Souza, KARYNA CRUZ AZEVEDO, Maria Pereira Rodrigues

 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: Ademilçon Almeida Gilarde - 

OAB:7440

 Vistos.

Tendo em vista a informação de fl. 183, REDESIGNO a presente audiência 

para o dia 26 de novembro de 2018, às 13h30min, a ser realizada no 

Gabinete da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta.

Intime-se todas as testemunhas e as partes, para as quais aja deferimento 

de depoimento pessoal.

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003463-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES (ADVOGADO(A))

MOISES ROBERTO TICIANEL (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO FRAZAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINETE CORREA FRAZAO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1.987 - CENTRO 

- TELEFONE: (66) 3512:3600 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI NÚMERO DO PROCESSO: 

1003463-02.2018.8.11.0007 VALOR DA CAUSA: R$954.00 ESPÉCIE: 

DIVÓRCIO LITIGIOSO PARTE AUTORA: RAIMUNDO FRASÃO, brasileiro, 
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casado, aposentado, nascido aos 06/01/1940, natural de Itapecuru 

Mirim-MA, RG nº 398916 SSP/MA, CPF nº 293.005.921 -49, residente e 

domiciliado na Av. do Aeroporto, casa nº 35, Bairro Setor Aeroporto, no 

município de Alta Floresta Estado de Mato Grosso, CEP 78.580 -000 

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB: 

MT0015678A, MOISES ROBERTO TICIANEL OAB: MT19223/O PARTE 

REQUERIDA: ROSINETE CORREA FRAZÃO, brasileira, casada, doméstica, 

números de documentos desconhecidos, nascida em Boa Vista - 

Pinheiro-MA, aos 18/07/1960, filha de João Francisco Correa e Julia 

Emiliana dos Santos, endereço residencial e domiciliar desconhecido 

FINALIDADE:CITAÇÃO DA REQUERIDA 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 (quinze) dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO promovida por RAIMUNDO 

FRASÃO em face de ROSINETE CORREA FRAZÃO, onde o requerente 

informa que as partes contraíram núpcias no dia 21 de julho de 1977, sob 

o Regime de Comunhão Parcial de Bens, sem realização de pacto 

antenupcial e estão separados de fato há aproximadamente 40 (quarenta) 

anos, ou seja, desde o ano de 1978, não havendo possibilidade de 

reconciliação, até mesmo porque não possuem mais contato desde tal 

época, tendo os mesmos ficado juntos aproximadamente o prazo de 01 

(um) ano. Não tiveram nenhum filho, bem como não possuem bens para 

partilhar, não tendo estabelecido nada em conjunto, pois na constância da 

união não adquiriu bens imóveis ou móveis, sendo que, desde a 

separação de fato ocorrida no ano de 1978, ou seja, há exatamente 40 

(quarenta) anos, a requerida está em local incerto e desconhecido da 

parte Autora, não mantendo qualquer vínculo sócio afetivo e econômico. 

DOS PEDIDOS: Ante ao exposto, REQUER: a) Os benefícios da justiça 

gratuita, vez que se declara pobre no sentido jurídico do termo, conforme 

declaração anexa; b) A citação da Ré por edital, para que, querendo, 

ofereça resposta no prazo legal, sob pena de sujeitar -se aos efeitos da 

revelia. Caso não atenda a citação editalícia, seja nomeado curador 

especial; c) Caso entenda Vossa Excelência por tentar realizar alguma 

busca em nome da Ré, sugere -se, subsidiariamente, a expedição, sem 

prejuízo da citação editalícia, supra requerida, d e ofícios aos órgãos de 

praxe (SPC, SERASA, RECEITA FEDERAL, INSS, JUSTIÇA ELEITORAL), 

com escopo de se tentar localizar a Ré (mencionando -se as informações 

contidas da certidão de casamento); d) A decretação do divórcio pondo 

fim ao casamento expedindo se o Mandado para o Cartório de Registro 

Civil de Pessoas Naturais da Comarca de Pinheiro - MA, determinando que 

proceda com a averbação do divórcio judicial junto ao registro de 

casamento da Requerente, Livro nº 24, Fls. 48, Termo de nº 2.077; e) 

Protesta provar o alegado por todo o meio de provas em direito admitidas. 

DESPACHO/DECISÃO: “Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus 

termos, eis que elaborada sob a égide do CPC/73 e, sob a ótica de tal 

código, preenche os requisitos legais (art. 14, CPC/2015). 2) Processe-se 

o presente feito em SEGREDO DE JUSTIÇA (CPC/2015, artigo 189, II). 3) 

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de 

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

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

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

edital a parte ré, diante da afirmativa do autor de que a mesma 

encontra-se em local incerto e não sabido. 4.1) CONSIGNE-SE, por fim, no 

ato de citação que, a parte ré terá prazo de quinze (15) dias, para 

apresentar resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados na inicial (CPC/2015, art. 344). 4.2) Havendo o decurso do prazo 

para apresentação de resposta pela requerida citada via edital sem sua 

manifestação, desde já nomeio, como curador especial, o douto Defensor 

Público com atribuições perante a Sexta Vara desta Comarca, nos moldes 

determinados pelo inciso II, do artigo 72, do NCPC, devendo este ser 

intimado pessoalmente para se manifestar no feito. 5) CIÊNCIA ao 

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, 

Marise Ivete Wottrich Bocardi, digitei. Alta Floresta, 02 de outubro de 2018. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173252 Nr: 6418-08.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Paulo Coelho Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos e procedo a intimação da parte 

autora para que deposite o valor de R$ 64,78 ( sessenta e quatro reais e 

setenta e oito centavos)na conta do Distribuidor, qual seja agência 7140-4, 

c/c 52600-2, CNPJ 14.952.873/0001-09, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95521 Nr: 429-26.2010.811.0004

 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: WLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIGELSON GUEDES DE LIMA - 

OAB:15747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josias Alves Vitor Trindade 

- OAB:MT 16.506, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B

 Certifico e dou fé que, considerando o que dispõe os artigos 161, 140 e 

168 da CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte 

autora a trazer ao feito a petição original juntada ao feito às fls. 118/147.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205115 Nr: 6651-34.2015.811.0004

 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: Disal Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daguimar Bueno de Moraes Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:SP 231.747, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro (apenas transferência - RENAJUD).

2. Após, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 200951 Nr: 4357-09.2015.811.0004

 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): Vainer Ormindo Peixoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.DEFIRO o pedido retro (apenas transferência – RENAJUD)

2. PROCEDA-SE a consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

três últimas declarações de imposto de renda das partes executadas, com 

o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.
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3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169589 Nr: 1713-64.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S.A - Banco Multíplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Motos Ltda, Elias do Prado, Lucimeire 

Barros Lopes Prado, Grazziely Barros do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA - 

OAB:5678/MS, Danilo Silva Oliveira - OAB:15.359-B M/S, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714 OAB/MS, Renato Chagas 

Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 VISTOS.

1.DEFIRO o pedido retro (apenas transferência – RENAJUD)

2. PROCEDA-SE a consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

três últimas declarações de imposto de renda das partes executadas, com 

o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165438 Nr: 7497-56.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues da Silva, Paulo Fabrinny 

Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594, Giuliano Medeiros - OAB:MT 21.774-A, Rafaella 

Medeiros - OAB:13562 mt

 Nos termos do despacho de fls. 189, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora para que apresente nos autos os 

dados bancários, no prazo de 10 dias, para posterior liberação dos 

valores depositados nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 234351 Nr: 12277-97.2016.811.0004

 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: Maria Ferreira dos Santos

 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: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 VISTOS.

1. Trata-se de ação de cobrança interposta por MARIA FERREIRA DOS 

SANTOS em face do DPVAT, às fls. 102/104 o feito foi sentenciado.

2. Às fls. 108/110 a parte autora, requereu o cumprimento de sentença. 

Antes da analise do pedido à parte requerida adimpliu integralmente o valor 

da divida.

3. Após, o feito, foi impulsionado por certidão para a parte autora se 

manifestar acerca do pagamento, requerendo a mesma somente pela 

expedição de Alvará competente.

4. É O RELATÓRIO DECIDO.

5. Tendo em vista que mesmo intimada à parte autora limitou-se a solicitar 

somente a expedição de alvará, caracterizando concordância tácita do 

adimplemento total da sentença.

DISPOSITIVO.

6. Deste modo, DETERMINO seja expedido alvará em favor do exequente 

para levantamento do valor depositado às fls. 111/114.

2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no pagamento, nos exatos termos do que dispõe o art. 924, II, 

CPC/2015.

3.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE definitivamente os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 103912 Nr: 8915-97.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Reques Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTAÇÃO E EXP. E DISTRIB. 

DE MÓVEIS E ELET. LTD, Losango Promoções de Vendas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Alves do 

Nascimento - OAB:MT 14.040, Nelson José Bratti - OAB:MT 4.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT, DEBORA RENATA LINS 

CATTONI - OAB:5169, DIANARÚ DA SILVA PAIXÃO - OAB:10.105-MT, 

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6848, INESSA DE OLIVEIRA 

TREVISAN SOPHIA - OAB:6483/MT, Jonas Dumaresq de Oliveira 

Nobrega - OAB:OAB/RN 12302, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6735/MT, Maria Eduarda Dutra Liveira Silva - OAB:69780/RS, 

Monica Goes de Andrade Mendes de Almeida - OAB:64037/RJ, 

Rodrigo Henriques Tocantins - OAB:Oab/RJ 79391, Sandra Marcia 

de Carvalho - OAB:OAB/RN 10698-B, TANIA BENEDITA CORREIA 

SILVA - OAB:12179, Walter de Oliveira Monteiro - OAB:66862/RJ

 Certifico e dou fé que consultando o SISCON DJ constatei que não 

valores depositados nos presentes autos, conforme anexo. Dessa forma, 

impulsiono os autos e procedo a intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286845 Nr: 11138-42.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zema Cia de Petróleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Torixoréu Comércio e Derivados do Petróleo 

Ltda, Faira Ribeiro Hamida do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS FLAVIO BORGES 

BARRETO - OAB:81629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Cumpra-se conforme deprecado. Após o cumprimento, devolva-se à 

comarca de origem.

 2. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254790 Nr: 9465-48.2017.811.0004

 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): WEVERTON JHONY BRITES 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:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 19 de 642



 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

 2. PROCEDA-SE à consulta no Sistema INFOJUD visando localizar os 

novos endereços da parte demandada.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221279 Nr: 3604-18.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONUMENTAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES 

LTDA (CONSTRUTORA MONUMENTAL), Levi Gomes Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

 2. PROCEDA-SE à consulta no Sistema INFOJUD visando localizar os 

novos endereços da parte demandada.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268830 Nr: 184-34.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. E. de Souza Nascimento, Larissa de Souza 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

 2. PROCEDA-SE à consulta no Sistema INFOJUD visando localizar os 

novos endereços da parte demandada.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287838 Nr: 11739-48.2018.811.0004

 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: Wesley de Paula Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Esta ação tramitará pelo rito comum.

2. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 10 DE 

DEZEMBRO DE 2018, às 11h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), nos 

termos do art. 334, do CPC/2015. Intime-se o autor por meio de seu 

advogado.

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

 4. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

(quinze) dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

6. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283619 Nr: 9266-89.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viação Xavante Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco Rodrigues Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cesar Claudino 

Cavalcante - OAB:22.955, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 15.Dessa forma, INDEFIRO neste momento o pedido de atribuição do efeito 

suspensivo à ação executória, ante a ausência dos requisitos legais 

descritos no art.525, §6º, do CPC.16.INTIME-SE o executado, pelo prazo 

de 15 (quinze) dias, acerca da manifestação e documentos colacionados 

pelo exequente às fls.123/142, sob pena de preclusão.17.PROMOVA-SE o 

desentranhamento de todos os documentos que instruem estes autos 

para o processo de Cód. 184429 e, em virtude da fundamentação retro, 

DETERMINO a baixa deste feito de Cód. 283619 junto ao Cartório 

Distribuidor.18.Após, voltem-me conclusos para deliberar sobre a 

impugnação ao cumprimento de sentença.19.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264353 Nr: 15728-96.2017.811.0004

 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): Mineradora Balla Ltda, João Batista Piffer, 

IZILDA MITTERSTAINER PIFFER

 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:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235907 Nr: 13350-07.2016.811.0004

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ubaldo Juveniz dos Santos Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. I. Carvalho Fernandes Concessionária 

Kasinski, Vaniuda Inácio de Carvalho Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS 

JÚNIOR - OAB:160,493-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 86935 Nr: 933-66.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosana Pereira de Araújo Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Antônio Paulo Zambrim Mendonça - OAB:MT 6.576, 

Nilton Massaharu Murai - OAB:MT 16.783/O, Vlamir Marcos 

Grespan Júnior - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a trazer ao feito planilha atualizada do débito 

pendente.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267620 Nr: 17759-89.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Cristina Caldeira Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 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 que informe nos autos a localização dos bens dados 

como garantia, no prazo de 05 dias, bem como para que proceda o 

depósito de diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 2,50 (dois reais e 

cinquenta centavos) o quilômetro rodado, caso o bem não esteja 

localizado em sona urbana.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255327 Nr: 9804-07.2017.811.0004

 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: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Rosa Franca Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 210412 Nr: 9789-09.2015.811.0004

 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: Paulino Feitosa & Paulio de Freitas Ltda, Rosangela 

Paulino Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weicolo Comercio de Veículos Ltda, Renault do 

Brasil S/A, Cláudio Furtdo da Cruz Jobim, DFEVALI PARTICIPAÇÕES 

SOCIETÁRIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 184429 Nr: 5826-27.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco Rodrigues Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos - 

OAB:MT 17.066, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 6.Diante disso, a fim de evitar arguição de nulidade, CHAMO O FEITO À 

ORDEM, a fim de DETERMINAR a INTIMAÇÃO do executado, pelo prazo de 

10 (dez) dias, para cumprimento da obrigação da obrigação de fazer, 

consistente na retirada das fotografias de fls.35/39 de seus ambientes e 

veículos, sob pena de imposição de multa, nos termos oriundos do título 

executivo judicial.7.CERTIFIQUE-SE quanto ao decurso de prazo para o 

cumprimento voluntário da obrigação de pagar, observando-se os termos 

da decisão de fl.262.8.Após, INTIME-SE o exequente, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, para dar prosseguimento ao feito, no que concerne aos 

atos expropriatórios, sob pena de extinção.9.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 72992 Nr: 6210-34.2007.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sérgio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Cia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:MT 8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT 8506-A, NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - 

OAB:3512-MS, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - 

OAB:7.670-OAB/MT

 VISTOS.

 1. Considerando o comprovante de pagamento juntado pelo executado à 

fl. 306, EXPEÇA-SE alvará para o levantento dos respectivos valores em 

favor do exequente.

 2. Após, INTIME-SE a parte autora para que se manifeste acerca do 

cumprimento integral da obrigação.

3. Com a manifestação nos autos, voltem-me os autos conclusos para as 

devidas deliberações.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1193 Nr: 1537-47.1997.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DA SILVA- PRODUTOS NATURAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Raimundo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lídia Fátima de Melo 

Fernandes Rosa - OAB:MT 5.043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC e conforme fls. 64/66, procedo a intimação das 

partes para que fiquem cientes acerca dos emolumentos que devem ser 

pagos junto ao Cartório do 1º Ofício para que seja procedida a baixa da 

penhora realizada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 200952 Nr: 4358-91.2015.811.0004

 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: Valmor Dias Degiacometi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. C. Santos e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Saito - OAB:13392/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marceli Fernanda Carelli - 

OAB:MT 16.054

 Nos termos da CNGC e do despacho de fls. 167, impulsiono os presentes 

autos e procedo a intimação das partes para apresentarem alegações 

finais nos autos no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181112 Nr: 3000-28.2014.811.0004

 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: Claudio Gonçalves do Lago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Cristina Moreira - 

OAB:MT 16.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11.640, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A-MT

 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, via 

matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição e documentos juntados às fls. 288/289.

§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)". Mormente para se manifestar sobre o depósito judicial juntado 

ao feito (também àquelas fls.), para, se for o caso, forneça dados 

bancários do(a) beneficiário(a), e CPF.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275358 Nr: 4320-74.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogélio Souza Leguizamon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO TEIXEIRA SANTOS - 

OAB:24331/O

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação do executado para que junte aos autos o comprovante do 

devido depósito informado em fls. 40, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209173 Nr: 9002-77.2015.811.0004

 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: Cooperativa de Crédito do Alto Xingu - Sicrédi Alto Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heiby de Sousa Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 Nos termos da CNGC e considerando que há folhas faltantes na 

manifestação da parte autora em suas contrarrazões, impulsiono os autos 

e procedo a intimação da parte autora, ora apelada, para que junte aos 

autos as folhas faltantes das contrarrazões protocoladas via PEA em 

02/07/2018 - protocolo número 281400, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241053 Nr: 19-21.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Penido Baldoino de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alberto Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariane Santos - OAB:5551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Ferreira da Silva - 

OAB:43919/GO, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 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 via 

matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição e documentos juntados às fls. 93/98.

§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 Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264450 Nr: 15800-83.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clinica Terapêutica Recomeçar Ltda, Carlos 

Leandro Leão Dias, Eliete Aparecida Araujo Couto, Klinger Felipe da Silva, 

Simone do Rosário Leão Felipe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, HERBERT DE SOUZA PENZE - OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos 

Santos Fernandes - OAB:22838, Mauricio Silveira Júnior - 

OAB:22272/O, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 Considerando a petição encartada nos autos em fls. 1062/1063, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação dos 

denunciados à lide, quais sejam Simone do Rosário Leão Felipe e Klinger 

Felipe da Silva e Carlos Leandro Leão Dias, na pessoa de seus 

advogados, para que apresentem contestação nos autos no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288107 Nr: 11924-86.2018.811.0004

 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: Gabriel dos Santos Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erivaldo de Oliveira Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO ARRAES 

QUEIROZ - OAB:24.325-MT, Lazaro Humberto Pinto de Farias - 

OAB:19888/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1.CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 04 DE 

DEZEMBRO DE 2018, ÀS 13h45min (HORÁRIO DE MATO GROSSO)

2.Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3.Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5. INTIME-SE a parte autora para regularizar no prazo de 10 (dez) dias a 

procuração de fls. 19 que se encontra apócrifa.

6.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262530 Nr: 14574-43.2017.811.0004

 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
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 PARTE AUTORA: João Felix Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias de Melo, Orlanda Maria de Melo, Faigon 

S/A - Crédito Financiamento e Investimento, ARLINDA CONCEIÇÃO DA 

SILVA, Pedro Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 Vistos.

 1. Analisando os autos, verifica-se que os requeridos Pedro Rodrigues da 

Silva e Arlinda Conceição da Silva foram devidamente citados às fls.60/62 

e apresentaram defesa às fls.64/71. Com relação aos demandados Elias 

de Melo e Orlanda Maria de Melo, constata-se que os mesmos 

compareceram espontaneamente no feito, apresentando contestação às 

fls.79/81.

2. No que se refere ao requerido Faigon S.A Crédito Financiamento e 

Investimento, vislumbra-se que a diligência de citação postal restou 

infrutífera (fl.52v). Diante disso, INTIME-SE a parte autora, pelo prazo de 

10 (dez) dias, a fim de que promova o regular andamento do feito, no que 

concerne a citação do requerido supracitado, sob pena de extinção.

3. Ainda, certifique-se acerca do cumprimento da decisão de fls.47, no 

que diz respeito a averbação desta ação junto às margens da matrícula de 

nº64.685, CRI local, observando-se a gratuidade da diligência, nos termos 

do art.98, §1º, IX, do CPC.

4. Proceda-se com o cadastramento dos patronos de fls.64/71, junto ao 

Sistema Apolo para fins de recebimento de publicações e intimações das 

decisões judiciais.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 638 Nr: 183-55.1995.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SÁVIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.R.MORAIS FREITAS & CIA LTDA, LUIS 

RENATO MORAIS FREITAS, Suely de Coelho Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação do autor para que informe os dados bancários e pessoais para 

posterior expedição de alvará, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260302 Nr: 13153-18.2017.811.0004

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero Romario Dourado Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Armindo Ferreira Xavier, Maria 

Laneide Nogueira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moraes de Almeida 

Filho - OAB:49307/GO, Jefferson Miranda Duarte - OAB:42.643/GO, 

Leticia Baptista Vilela - OAB:44.988/ GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Vistos.

1. Tendo em vista que no instrumento de confissão de dívida datado de 

agosto de 2017 (fls. 18/19) ficou previsto o valor de R$ 70.000,00, 

enquanto na inicial de habilitação o montante atribuído ao valor da causa 

foi de R$ 231.100,70, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem no 

prazo comum de 15 (quinze) dias.

 2. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262530 Nr: 14574-43.2017.811.0004

 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 Felix Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias de Melo, Orlanda Maria de Melo, Faigon 

S/A - Crédito Financiamento e Investimento, ARLINDA CONCEIÇÃO DA 

SILVA, Pedro Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 Vistos.

1. Considerando que o pedido de justiça gratuita não foi analisado, DEFIRO 

o benefício requerido, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se a decisão retro.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175271 Nr: 8916-77.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Bonfim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nipponflex Indústria de Colchões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Saugo dos Santos - 

OAB:29.816/PR

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido retro.

 2. INCLUA-SE a demandada CA Briskewicz ME no polo passivo da ação, 

observando as anotações acerca da qualificação da requerida junto ao 

sistema Apolo.

3. CITE-SE a parte acima mencionada por mandado para, querendo, 

contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, nos 

termos do art. 344, CPC/2015.

4. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285048 Nr: 10116-46.2018.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Carneiro de Souza, SAMIRA RAMALHO DOS 

SANTOS CARNEIRO, Mariana Carneiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Antes de apreciar o pedido liminar, DETERMINO a realização de estudo 

psicossocial da interditanda e sua família, no prazo de 5 dias.

 2. Com o estudo nos autos, colha-se o parecer Ministerial.

3. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do 

CPC/2015

4. Após, venham os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176939 Nr: 11052-47.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza Francisca da silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ronaldo de Miranda, Deuzina José 

da Costa, Ronaldo de Miranda Filho, Carmem Ledis Ferreira Rezende, 

Heloisa Helena Ribeiro de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863, Paulo Mayruna Siqueira Belém - OAB:MT 15.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 
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Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 Vistos.

1. Trata-se de ação de usucapião ordinária ajuizada pelas partes acima 

mencionadas, todas nos autos qualificadas.

2. Houve citação dos réus ausentes, incertos e não sabidos por edital (fls. 

41), tendo, contudo, permaneceram silentes.

 3. As Fazendas Públicas Municipal (fls. 46), da União (fls. 56) e estadual 

(fls. 62) manifestaram desinteresse no feito.

4. Os confinantes foram citados às fls. 55.

5. Às fls. 63, foi noticiado o óbito do requerido, momento em que passou a 

ser representado pelos herdeiros Ronaldo de Miranda Filho e Heloisa 

Helena Ribeiro de Miranda, oportunidade que fora apresentada 

contestação às fls. 68/73.

6. A Defensoria Pública apresentou contestação por negativa geral aos 

confinantes e interessados ausentes e incertos (fls. 79/80).

7. O Ministério Público pugna pelo prosseguimento do feito sem sua 

participação nos autos (fls. 86/87).

8. Às fls. 95, fora designada audiência de conciliação, momento em que foi 

certificada a ausência das partes na realização do pregão (fls. 98), 

embora devidamente intimadas por meio dos advogados (fls. 97).

9. É O RELATÓRIO. DECIDO.

10. Assim, não havendo preliminares arguidas e nem vícios processuais 

capazes de macular a marcha processual, DOU O FEITO POR SANEADO.

11. Por outro lado, ao considerar a necessidade de dilação probatória, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

12. Após, voltem-me conclusos para deliberações.

13. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288367 Nr: 12054-76.2018.811.0004

 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: Paulino José Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayane da Cruz Machado - 

OAB:19.902 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Diante do exposto, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que a parte Autora instrua o feito com a declaração 

de imposto de renda para comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321 do CPC/2015. 8.Ou proceda com o recolhimento das 

custas judiciais, no mesmo prazo aludido, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, 

itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, do CPC/2015. 9.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288496 Nr: 12138-77.2018.811.0004

 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: Alan de Kleber Aguiar Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Allessandra Blosfeld Aguiar - 

OAB:16133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Diante do exposto, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que a parte Autora instrua o feito com a declaração 

de imposto de renda para comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321 do CPC/2015. 8.Ou proceda com o recolhimento das 

custas judiciais, no mesmo prazo aludido, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, 

itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, do CPC/2015. 9.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207469 Nr: 8009-34.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->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): José Araújo Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. A parte exequente requer às fls. 95/96 a pesquisa de bens por meio do 

sistema RENAJUD em nome do executado.

 2. Todavia, verifica-se que o pedido já fora apreciado em decisão de fl. 82 

e realizada a restrição do veículo localizado, conforme comprovante 

acostado à fl. 83.

 3. Isto posto, INDEFIRO o pedido de fls. 95/96 e determino a INTIMAÇÃO 

do exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar requerendo 

o que entender cabível para o prosseguimento do feito, sob pena de 

desconstituição da restrição realizada e extinção da execução, nos 

termos do art. 485, III, do CPC/2015.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 215595 Nr: 200-56.2016.811.0004

 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: Omar Silva Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir de Sousa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helen Caroline Rabelo 

Rodrigues Alves - OAB:SP 226.469, Jefferson Oliveira Costa - 

OAB:21242/O/MT

 Vistos.

1. Ao considerar a necessidade da instrução processual para o deslinde 

do feito, DEFIRO o pedido de fls. 79 no intuito de que seja produzida prova 

testemunhal requerida.

2. Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA O DIA 29 

DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 16Hs00MIN (HORÁRIO DE MATO GROSSO), 

devendo as partes apresentar rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de preclusão (art.357, §4º, CPC/2015).

3. CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A 

TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual 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 (art.455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação a que se refere importa desistência da inquirição 

da testemunha (§3º, art.455, CPC/2015).

4. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição 

(art.455, §2º, CPC/2015).

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285729 Nr: 10498-39.2018.811.0004

 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): Emerson Luiz da Costa, Rose Leno Silva de 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 24 de 642



1. RECEBO a emenda a inicial de fls. 33/42.

 2. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

3. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação dos executados, na forma do art. 841, §

§1º e 2º, CPC/2015.

4. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC/2015).

5. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

6. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art. 827, §1º, CPC/2015).

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282980 Nr: 8873-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Silva Ozorio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Às fls. 23 requer o autor prazo de 30 (trinta) dias para juntada de cópia 

de comprovante de instrumento de protesto, visando à emenda a inicial e o 

prosseguimento do feito.

 2. DEFIRO o pedido retro.

3. Decorrido o prazo acima elencado, com ou sem manifestação da parte 

requerente, voltem-me os autos conclusos.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156309 Nr: 8568-30.2011.811.0004

 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 Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Labore Batista da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariane Cardoso Macarevich - 

OAB:30264/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, movida pelo BANCO 

PANAMERICANO S/A em desfavor de LABORE BATISTA DA COSTA, 

ambos qualificados nos autos.

 2. Verifica-se que às fls. 39 foi determinado o arquivamento do feito 

provisoriamente em 14/03/2012.

3. Conforme consulta no Sistema Apolo o arquivamento foi realizado na 

data de 13/04/2012.

4. A representante do banco requerente foi intimada a fim de ter ciência do 

desarquivamento do feito, conforme despacho de fls. 40 e certidão de 

publicação de expediente às fls. 41

5. Consta em certidão de fls. 42 que a parte autora deixou transcorrer o 

prazo sem apresentar nos autos manifestação

6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 7. Considerando a inércia da parte autora que, devidamente intimada, 

deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

8. Diante do manifesto desinteresse do autor pelo regular andamento do 

feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

 9. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

10. CUSTAS pelo autor.

 11. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288019 Nr: 11854-69.2018.811.0004

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO FRANCISCO SIMÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA SILENE SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. À vista do certificado à fl. 27, RETIFICO o erro material existente na 

decisão de fls. 25/26, passando a constar conforme os documentos de 

fls. 09, da seguinte forma.

 Onde se lê: Claudino Francisco Simão Pereira - leia-se: CLAUDIO 

FRANCISCO SIMÃO PEREIRA.

 2. Os demais termos permanecem INALTERADOS.

 3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250407 Nr: 6499-15.2017.811.0004

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Esteves Costa Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fundamento no art. 344 do CPC/2015, DECRETO a revelia do 

requerido JOSÉ CARLOS ESTEVES COSTA JÚNIOR, já que embora citado 

não apresentou contestação, conforme certidão de fl. 74.

2. Não havendo questões prejudiciais ou preliminares a serem analisadas, 

DOU O FEITO POR SANEADO.

3. Verifico que o processo se encontra pronto para ser julgado, nos 

termos do que dispõe o artigo 355, II, do CPC/2015.

4. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 35170 Nr: 550-98.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santa Flora Cotton Comercial Ltda, Raul Darci Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ouro Branco Transportes Ltda, AMPA - 

Associação Matogrossense dos Produtores de Algodão, Santa Flora 

Cotton Comercial Ltda, Sul América Cia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO BATISTA - 

OAB:167.091/SP, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:MS/ 6.835, JOSÉ ANTÔNIO BATISTA - 

OAB:167.091/SP, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 6521, 

MARCELO ZANDONADI - OAB:4266/MT, Maria Lúcia Ferreira Teixeira 

- OAB:MT 3.662, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 VISTOS.

1. Sendo fato público o óbito do exequente RAUL DARCI DOLZAN, 
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DETERMINO a suspensão do processo e a intimação do rol dos 

sucessores apresentados às fls. 112/113, por via postal, para que 

manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva 

habilitação no prazo 03 (três) meses, sob pena de extinção do processo 

sem resolução de mérito, conforme dispõe art. 313, §2º, II do CPC/2015.

2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170293 Nr: 2620-39.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IP, JdOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIANE SHADAY GUNTHER 

DE CAMPOS - OAB:19.628/E, Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512, Vanessa Cristina Moreira - OAB:MT 16.365

 Vistos.

 1. Diante do silêncio do réu quanto à quitação do débito, acolho o pedido 

contido no penúltimo parágrafo da folhas 288 e determino seja expedida 

CERTIDÃO DE TEOR DA DECISÃO, com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor 

da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário a qual 

deverá ser entregue ao exequente para fins do § 1º do artigo 517, 

CPC/2015.

2. Considerando que, após a efetivação do protesto em caso de 

inadimplemento uma das consequências é a negativação do nome do 

devedor, resta prejudicado os pedidos de folhas 288 e 297 e item “e” da 

folha 316.

3. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o exequente apresente 

cópia da efetivação do protesto junto ao cartório pertinente.

 4. Após, voltem-me para análise do pedido contido item “a” da folha 315.

5. As providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 74196 Nr: 7247-96.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 VISTOS.

1. Em análise aos autos, verifica-se que foi deferido o pedido de penhora 

por meio do sistema BacenJud e realizada a ordem de bloqueio à fl. 259, 

no entanto, não houve juntada da resposta do Banco Central.

 2. Isto posto, determino a juntada da mencionada resposta e, por 

conseguinte, a INTIMAÇÃO da parte exequente para manifestar, nos 

termos da decisão de fl. 258.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 75126 Nr: 8136-50.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Regina Ferreira Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Matias Valadão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 VISTOS.

1. Considerando a certidão de fl. 159, INTIME-SE A PARTE AUTORA 

PESSOALMENTE, POR MEIO DE CARTA DE INTIMAÇÃO VIA CORREIOS - 

AR/MP para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova os atos 

necessários para o regular andamento no feito, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil/2015.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271256 Nr: 1778-83.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a certidão de fls. 58 e consequentemente a 

impossibilidade de realização da Audiência por falta de tempo hábil para 

citação da parte requerida.

2. CITE-SE o Requerido, no endereço informado na inicial por meio de Carta 

Precatória, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que 

REDESIGNO para o dia 21 DE JANEIRO DE 2019, às 07hrs00min (HORARIO 

DE MATO GROSSO), nos termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o 

autor por meio de seu advogado.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172850 Nr: 5992-93.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. Pereira Lima Indústria e Comércio Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Por não ter sido localizado, o Executado foi citado via edital, fls. 95/96, 

tendo sido nomeado curador especial que se manifestou às folhas 105 e 

verso, apresentando resposta pelo instituto da negativa geral.

 2. Na defesa não fora arguida matérias acerca da existência e validade 

do crédito.

 3. Posto isto, não é de ser conhecido o pedido de improcedência alegado 

às folhas 105verso, termos em que determino o regular processamento do 

feito.

 4. Assim, intime-se o Exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias 

traga planilha atualizada do débito, requerendo, ainda, os atos 

necessários ao prosseguimento da execução, sob pena de extinção.

 5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251371 Nr: 7245-77.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nimar Amorim Vilela, Izis Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 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:18.582/0, 

KAYO RONNARO SILVA DIAS - OAB:22.433, PEDRO AUGUSTO SANTOS 

DE SOUZA - OAB:20.350/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 Vistos.

 1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo 

BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de NIMAR AMORIM VILELA e outro 

ambos devidamente qualificados nos autos.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 76/79, 

a parte executada ofereceu como garantia à execução, a inclusão de 

penhora judicial sobre o imóvel rural de propriedade de NIVALDO VILELA 

DE MORAES e MAGALI AMORIM VILELA DE MORAES.

3. Às fls. 93 foi determinado ao executado para que acostasse nos autos 
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cópia da matrícula nº 70.303 a fim de proceder à expedição da certidão e 

averbação.

4. O executado juntou às fls. 98/99 cópia da matrícula nº 70. 303.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas, bem como a anuência dos proprietários às fls. 79 na 

constrição do bem imóvel de matrícula nº 70. 303 como garantia do 

presente processo.

7. Frente ao exposto, HOMOLOGO o acordo de vontades de fls. 76/79, 

para que produza os jurídicos e legais efeitos.

8. REMETA-SE o presente feito ao Cartório distribuidor a fim de excluir do 

polo passivo da demanda a ré IZIS VILELA DE MORAES, conforme 

cláusula décima primeira (fls. 77).

9. EXPEÇA-SE Nobre Gestora certidão de averbação e registro da 

penhora no imóvel matriculado sob o nº. 70. 303, no C.R.I. desta cidade, 

com posterior intimação do executado para retirá-la e proceder com os 

atos necessários, nos termos dos artigos 838, 844 e § 1º do artigo 845 do 

CPC/2015 (cláusula décima – fls. 77).

10. Ainda, DEFIRO o pedido de suspensão do feito até a data de 

20/11/2027, nos termos do art.922, do CPC/2015.

11. REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório com as baixas e 

anotações necessárias, a fim de aguardar o cumprimento do entabulado 

às fls. 76/79.

12. Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte exequente, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias, para manifestação acerca do cumprimento da 

obrigação, nos termos do art. 922, parágrafo único, do CPC/2015.

13. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167280 Nr: 10038-62.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleber Wesley Sousa Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fornecedora Hyundai Caoa do Brasil Ltda, 

Caoa Montadora de Veículos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Allessandra Blosfeld Aguiar - 

OAB:16133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Lourenço Rodrigues 

Neto - OAB:150.586, Diego Sabatello Cozze - OAB:252.802

 VISTOS.

1. Houve determinação proferida por este juízo, por ocasião da decisão de 

fls.349/353, consignando que o veículo Hyundai i30 2.0, placa NUE1665, 

renavam 348104707, permaneceria com a empresa requerida, sendo de 

sua incumbência a obrigatoriedade quanto as baixas junto ao Ciretran.

 2. De acordo com os documentos de folhas 489/497 ainda não houve 

cumprimento pela parte executada.

 3. Posto isto, determino liminarmente que o Executado proceda à quitação 

dos débitos do veículo junto ao DETRAN-MT, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de bloqueio de valores suficiente à quitação dos encargos, além 

de incorrer em multa diária no valor de 01 (hum) salário mínimo vigente, os 

quais serão revertidos em favor do Exequente, forte nos artigos 497 c/c § 

1ª do artigo 536 do CPC/2015.

4. Após o cumprimento do acima ordenado, INTIME-SE o exequente, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, para que apresente aos autos a via original do 

Certificado de Registro de Veículo (CRV), assinado de acordo com seu 

cartão de firma reconhecida junto ao Cartório de Registro local, sob pena 

de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), a ser revertida em prol da 

parte executada.

5. Com o documento juntado aos autos, INTIME-SE o executado para que, 

em 30 (trinta) dias, proceda com a transferência de titularidade do veículo 

automotor junto ao DETRAN, consoante disposto pelo art.123, do CTB.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 97699 Nr: 2688-91.2010.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juares Batista Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 Vistos.

 1. Considerando que o feito correu sob o palio da gratuidade da justiça e, 

portanto, não houve adiantamento de despesas por parte do Exequente, 

razão pela qual determino seja o feito remetido à contadoria judicial para 

que:

 a) Apure o valor das custas processuais a ser quitada pelo executado.

 b) Apure o valor dos honorários fixados na sentença de folhas 115verso, 

qual seja: 10% sobre o valor da causa, atualizado a partir do trânsito em 

julgado da sentença, fls. 23.02.2017 (fls. 102 do incidente e apenso) até o 

dia 03.8.2017, data do depósito voluntário do valor de R$ 2.066,86, 

constante da folha 174.

 2. Aportando o cálculo, manifestem-se as partes no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 3. Em sequência, voltem-me conclusos para análise dos pedidos de 

folhas 192/193 e 197.

4. As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285917 Nr: 10608-38.2018.811.0004

 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: Elson Soares Ferreira

 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:

 VISTOS.

1. Tendo em vista o Mutirão de Conciliação das Ações de Cobrança 

Securitária – DPVAT, CITE-SE a Requerida, no endereço declinado na 

inicial, e INTIMEM-SE as partes para comparecerem em audiência de 

conciliação DESIGNADA PARA O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018, às 

13h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

3. Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284052 Nr: 9502-41.2018.811.0004

 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: Zeny Ramos dos Santos Rodrigues

 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:

 VISTOS.

1. Tendo em vista o Mutirão de Conciliação das Ações de Cobrança 

Securitária – DPVAT, CITE-SE a Requerida, no endereço declinado na 

inicial, e INTIMEM-SE as partes para comparecerem em audiência de 

conciliação DESIGNADA PARA O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018, às 

13h15min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

3. Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 
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por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248770 Nr: 5389-78.2017.811.0004

 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: Antônio João Ferreira Iglesias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521

 8. Diante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTES os embargos de declaração e, por consequência, DOU 

PROVIMENTO para sanar contradição contida no item “3” em relação ao 

item “2” da decisão de fls. 194, dando-lhe a seguinte redação:“2. Em que 

pese as preliminares suscitadas pela parte, se confundem com o próprio 

mérito da causa, as quais serão analisadas por ocasião da prolação da 

sentença.3. Não havendo mais questões prejudiciais ou preliminares a 

serem analisadas, DOU O FEITO POR SANEADO.” 10. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260370 Nr: 13212-06.2017.811.0004

 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: Tânia Maria Martins do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA PRADO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:MT 19048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Às fls. 43 o Autor requer a designação de nova audiência de 

ENTREVISTA.

2. Assim, DEFIRO o pedido de fls. 43.

3. CITE-SE o Requerido, no endereço informado às fls. 43, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que REDESIGNO para o dia 22 DE 

NOVEMBRO DE 2018, às 16hrs00min (HORARIO DE MATO GROSSO), nos 

termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por meio de seu 

advogado.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167164 Nr: 9891-36.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onofre Pedro Botan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. Pereira Lima Indústria e Comércio Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luize Calvi Menegassi - 

OAB:13700/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. DEFIRO o pedido de protesto da empresa no cadastro de inadimplentes 

e, por corolário, DETERNIMO a inclusão da empresa executada no 

cadastro de inadimplentes, devendo ser expedida CERTIDÃO DE TEOR DA 

DECISÃO, com a indicação do nome e a qualificação do exequente e do 

executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso 

do prazo para pagamento voluntário, bem como da presente e, 

encaminhado ao CARTÓRIO de PROTESTO desta unidade judiciária pela 

parte autora, visando à efetivação do protesto, nos termos do § 1º, do art. 

517 do CPC/2015. 3. Quanto ao pedido de item “d”, referente à expedição 

de mandado de penhora e avaliação dos bens descritos nos Autos de 

Arrematação (fls. 118/119), DEIXO de apreciar, por hora, o pedido uma 

vez que a parte exequente não juntou aos autos as matrículas atualizadas 

dos referidos bens, o que impede a aferição de sua titularidade e 

consequente deferimento do pedido. 4. E em relação ao pedido de penhora 

no faturamento da empresa executada, consigno que este deve ser 

levado em conta quando esgotados todos os meios possíveis de 

satisfação do crédito, conforme ordem preferencial de penhora disposta 

no art. 835, I ao XIII, do CPC/2015. Assim, INDEFIRO, por hora, o pedido de 

penhora sobre o faturamento da empresa devedora. 5. Juntada as 

respostas e não havendo constrição de valores, INTIME-SE a parte 

exequente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender cabível para o prosseguimento do feito, em especial, pela 

juntada nos autos das matrículas atualizadas dos bens mencionados às 

fls. 118/119, sob pena de indeferimento do pedido. 6. Em caso de 

cumprimento integral ou parcial a ordem de bloqueio online, INTIME-SE a 

parte executada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art. 854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias. 7. Às providências. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283910 Nr: 9408-93.2018.811.0004

 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: ISABELA FERREIRA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO - 

OAB:48277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista o Mutirão de Conciliação das Ações de Cobrança 

Securitária – DPVAT, CITE-SE a Requerida, no endereço declinado na 

inicial, e INTIMEM-SE as partes para comparecerem em audiência de 

conciliação DESIGNADA PARA O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018, às 

13h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

3. Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188434 Nr: 9028-12.2014.811.0004

 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: Consorcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elda Brito Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, movida pelo CONSÓRCIO 

NACIONAL HONDA LTDA em desfavor de ELDA CABRAL, ambos 

qualificados nos autos.

 2. Verifica-se que após deferido o pedido de consulta no Sistema 

INJOJUD às fls. 77, o autor deveria manifestar nos autos no prazo de 15 

(quinze) dias. Ante a ausência de manifestação o autor foi novamente 

intimado via DJE (fls. 80) para manifestar nos autos sob o prazo de 05 

(cinco) dias. A certidão de transcurso de prazo às fls. 82 informa que a 

parte autora quedou-se inerte.

3. O autor foi intimado pessoalmente à dar andamento ao feito no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção dos autos (fls. 83).

4. Após ser intimado, o subscritor que apresentou petição às fls. 84, foi 

intimado às fls. 85 para regularizar a representação processual do 

requerente, tendo em vista não ter apresentado procuração nos autos.

5. Conforme o teor da certidão de fls. 87 o autor até o presente momento 
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não manifestou nos autos, nem regularizou a representação processual.

 6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 7. Considerando a inércia da parte autora que, devidamente intimada, 

deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

8. Diante do manifesto desinteresse do autor pelo regular andamento do 

feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

 9. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

10. CUSTAS pelo autor.

 11. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 48717 Nr: 666-36.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LOURDES SILVA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:MT 5.752

 Vistos.

1. Às fls. 283/284, na data de 04.07.2018, o exequente requereu dilação 

de prazo para juntada do cálculo atualizado do valor a ser executado.

2. Haja vista o lapso temporal desde a última manifestação, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o cálculo 

atualizado do valor da dívida, bem como requerer o que entender de direito 

ao prosseguimento da execução.

3. Após, conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 3128 Nr: 2498-22.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANGI NAFEZ BAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de penhora online por meio do Sistema BACENJUD dos 

ativos encontrados em nome da parte executada.

2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução 

conforme cálculos apresentados às fls. 151/155.

 3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

parte executada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 80611 Nr: 3988-59.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. Braga Comércio de Calçados Ltda, José Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ame Calçados Ltda, Hsbc Bamerindus S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Fernando Mancini - 

OAB:1581/MT, GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - OAB:10709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT, Milton Antônio Martini Fernandes- Defensor 

Público - OAB:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a certidão de fl. 234, passo análise do pedido da parte 

exequente acostado às fls. 230/231.

2. Assim, DEFIRO o pedido de penhora online por meio do Sistema 

BACENJUD dos ativos encontrados em nome da executada AME 

CALÇADOS LTDA.

 3. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução.

4. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

parte executada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262435 Nr: 14525-02.2017.811.0004

 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: EBZ, ABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdSZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Leite Ramos Filho - 

OAB:MT 22.282, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 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-se nos autos, no 

prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267298 Nr: 17526-92.2017.811.0004

 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: AT, SRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 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-se nos autos, no 

prazo de CINCO dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 161851 Nr: 2837-19.2012.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MABdSL, ABdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA GRAZIANE 

DELMONDES - OAB:17.744/MT, Thiago Elias Abreu - OAB:GO - 35.898

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 
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intimação das partes, no prazo de CINCO dias, comparecerem na 

Secretaria, a fim de subscrever todas as folhas do Termo de Acordo, 

conforme cota do ministério público de fls. 125.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 216268 Nr: 624-98.2016.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Magno Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosely Fernandes Pimentel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Juliano Sguizardi - OAB:MT 16.483, Vinicius de 

Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - 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-se nos autos, no 

prazo de DEZ dias, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264402 Nr: 15767-93.2017.811.0004

 AÇÃO: Justificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lianor dos Santos Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

comparecer na Secretaria a fim de retirar os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 249762 Nr: 6040-13.2017.811.0004

 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: EGR, MRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DKBG

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

de Mato Grosso - OAB:, HALAIANY FIGUREIREDO SILVA DE FREITAS 

- OAB:17.912

 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-se nos autos, no 

prazo de CINCO dias, acercada certidão de fls. 53vº.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274714 Nr: 3917-08.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRC, LRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Nayara Nardes Farias - 

OAB:MT 23.942

 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-se nos autos, no 

prazo de CINCO dias, juntando calculo atualizado, acrescidos de 10%, 

para expedição de mandado de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 202677 Nr: 5310-70.2015.811.0004

 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: Alcy Borges Lira, Terezinha Lira Borges, Orfileno 

Borges Lira, Izaurina Pereira Dias, Luiz Pereira Lira, João Pereira Lira, 

Joaquim Pereira Lira, José Pereira Lira, Maria Luiza Pereira Lira, Ana Maria 

Pereira Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rosa Borges Lira, Luiz Humberto 

Lira dos Anjos, Edilson Lira dos Anjos, Dilza Maria Lira dos Anjos, 

Edivilson Lira dos Anjos, Dilson Lira dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Lucas Vinícius Lira Neves - OAB:362.290-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Alcy Borges Lira - OAB:1096/MT, CLEBER SILVA E 

LIRA - OAB:169002/SP, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 

9.980-B

 Intimação daa parte requerente para manifestar-se nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176400 Nr: 10377-84.2013.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Gonçalves Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elvickss Lima Alves - OAB:MT 

16.894, FABIANO XAVIER DA SILVA - OAB:SP 217.166

 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.: 269698 Nr: 808-83.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO CIRQUEIRA ALVES, Maria Eliete Cirqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 808-83.2018.811.0004 - Código 269698

Vistos.

Revendo os autos, tendo em vista que parte requerida não foi citada, e o 

processo extinto com fulcro no art. 485, III, do CPC, retifico a parte 

dispositiva da sentença condenando a parte autora às custas.

 Publique-se

 Registre-se

Intime-se

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283873 Nr: 9394-12.2018.811.0004

 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: Ivonete Borges Custódio Almeida
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Judith Dias Teixeira Esteves, Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodston Ramos Mendes de 

Carvalho - OAB:24521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR ATALLAH - 

OAB:18.558, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 VISTOS.

Tendo em vista as informações retro, redesigno a audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 13 de dezembro de 2018, às 13:00min (MT), pelo 

Centro de Conciliação desta Comarca.

Cumpra-se observando o endereço fornecido as fls. 131/132.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 168103 Nr: 11080-49.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Creusa Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO RO - OAB:, 

LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB:7860/MT, MARIA HELENA SILVA 

ROSA - OAB:22168/O

 Vistos.

Intime-se a parte executada para que se manifeste, no prazo de 10 dias, 

sobre a petição da autora de fls.70.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178082 Nr: 12375-87.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaides Oliveira Aguiar, Aldenice Farias da Glória, 

Ediáleda Valoes Couto, Doracy Matos de Andrade, Ana Cristina Coelho 

Magrini Prampero, Clarici Cirço de Jesus Sousa, Elaides Oliveira Aguiar, 

Gleise Ferreira dos Santos, Gladis Maria Schneider, Edson Fredulin 

Scherer, Juliana Carreira, Edina Leocádio da Silva, Guiomar Alves Farias 

dos Santos, Ivete Aranda Carreira, Telma Cristina da Cruz Silva, MARIA 

APARECIDA LINA, Rosângela Oliveira Martins, Simone Wesselka 

Gonçalves, MARIA SIMÕES DE SOUZA NASCIMENTO, Rosileni Moreira da 

Luz, Mirian Lopes Martins, Nilza Aparecida Ramos Freitas, Sérgio Luis 

Prampero, Maria Lucinéia de Morais, Neiva Nery de Souza, Nilva Alves de 

Sousa, Roseni Alves Barros Santos, Rozileide Pereira da Silva, Sandra 

Lopes Lemes da Silva, Uivo Bispo dos Santos, Vanessa Bar Nissim 

Medeiros, Weila Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Autos nº 12375-87.2013.811.0004 – Cód: 178082

VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.

 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 26 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 179771 Nr: 1735-88.2014.811.0004

 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: Antonio Vieira Camara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

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

Mato Grosso - OAB:

 Autos nº 1735-88.2014.811.0004 – Cód: 179771

VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.

 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 27 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 180722 Nr: 2641-78.2014.811.0004

 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: Espólio de Olga Haider Oliveira, Celio Moraes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Larisse Alves Araújo - 

OAB:MT 14.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Civil: 2641-78.2014.811.0004 - Cód. 180722

VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.

 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças - MT, 26 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 191611 Nr: 11449-72.2014.811.0004

 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: Adauto Ribeiro Borges, Ademilson Rodrigues Borges, 

Alcilene Naves dos Santos, Ana Paula Chaves Figueiredo Seixas, Alvaro 

Pereira de Santa Rosa Júnior, Adronilia Bento de Moraes, Carlos Augusto 

da Rosa Soller, Claudionor Arantes Figueiredo, Antônio Valdivino 

Rodrigues Silva, Angela Neves de Jesus, Ariele Rodrigues de Freitas, 

Carmelita Goularte de Oliveira, Ceres Oliveira Borges, Cleidiany Silva dos 

Santos, Elidio Dias de Alecrim, Gislene de Oliveira Borges, Janilde Oliveira 

Soares Carrijo, Josafá Lopes Montalvão, João Batista dos Santos, Jorge 

Milciades Arce, Dinora Dias de Alecrim, Deldimar Ribeiro do Nascimento, 

Iracema Maria da Silva Lopes, Cleudimar Rosa de Oliveira, Corivaldo 

Ribeiro, Euloá Ana Cardoso, Fernando da Silva Monteiro, Flavia Aparecida 

dos Santos, Jania Carrijo Roldão, Joana Darc Moreira Vasconcelos, Reila 

Mara da Silva Ferreira, Rosilda Oliveira Soares, Vilmar Batista de Souza, 

Vagna Carrigio Ferreira, Josisleia Amelia Carneiro Rezende, Vânia 

Francisa Carrijo da Silva, Luiza Helena Peres Rodrigues, Marlene 

Francisca da Silva, Leila Chaga, Wagner Borges Resende, Josiane 

Andrade Lopes Nunes, Josina Jeronima Cardoso, Maria Aparecida da 

Silva Pimenta, Odonio Ribeiro de Souza, Sandro Candido Nunes, Sebastião 

Tavares do Nascimento, Valdirene Francisca Carrijo Neves, Valdirene 

Maria Lopes, Waldiney Ribeiro da Silva, Walquencia Luciana Ribeiro, 

Woney da Silva Luz Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Ribeirãozinho - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAYNE BENTO PARREIRA - 

OAB:10.214-B, João Jakson Vieira Gomes - OAB:20.239 MT

 Autos nº 11449-72.2014.811.0004 – Cód: 191611

VISTOS.

Reitere a intimação de fls. 559, a fim de que a parte autora apresente o 
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débito atualizado da dívida, sob pena de arquivamento.

 Com a manifestação, conclusos.

Sem manifestação, remetam-se os autos ao arquivo.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 24 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 286168 Nr: 10745-20.2018.811.0004

 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: Adão Antônio do Vale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Administração de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euripedes Paris de Faria - 

OAB:24.314/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 10745-20.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 286168

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO proposta por ADÃO ANTÔNIO DO VALE em face de 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA 

PREVIDENCIÁRIA DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO.

O requerente apresentou, à fls. 18, declaração de hipossuficiência, no 

escopo de instruir o pedido de gratuidade da justiça, isentando-o do 

pagamento de custas e demais despesas processuais. Entretanto, 

considerando que há nos autos sinais externos de riqueza, com base no 

objeto processual, provável renda percebida e comprovantes de endereço 

que demonstram despesas consideráveis, parece ser presumível a 

capacidade do requerente em arcar com o devido.

 Nessa monta, em obediência ao que rege o § 2º do artigo 99 do Código de 

Processo Civil, não comprovada a carência financeira e a necessidade de 

deferimento do benefício da gratuidade da justiça – previsto nos arts. 98 e 

99 do CPC -, INTIME-SE o requerente para, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, juntando aos autos documento hábil que 

serve de prova da precariedade de sua situação financeira, apta à 

concessão da justiça gratuita, como cópias de suas duas últimas 

declarações de imposto de renda, ou o comprovante de quitação das 

custas iniciais, sob pena de indeferimento da peça vestibular, nos termos 

do parágrafo único do art. 321 do CPC, e da consequente extinção do 

processo sem resolução de mérito, conforme preceitua o art. 485, I, do 

mesmo diploma legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 28 de setembro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275303 Nr: 4282-62.2018.811.0004

 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: Valdir Lopes Carvalho, Valdeni Carvalho Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 275303

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento 

do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento, se for o caso.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 28 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 285975 Nr: 10629-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricy Schumacker Gomide

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

Ministerio Publico de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Julia Piccirillo Gomide - 

OAB:23337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 10629-14.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 285975

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS propostos por MAURICY 

SCHUMACKER GOMIDE em face de DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO.

Considerando que o embargante não apresentou comprovante de 

pagamento das custas devidas, declarações de hipossuficiência, ou 

demonstrativo hábil de renda, que comprovem a carência financeira e a 

necessidade de deferimento do benefício da gratuidade da justiça – 

previsto nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil -, INTIME-SE-O 

para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

juntando aos autos o presente documento que serve de prova da situação 

financeira, apta à concessão da justiça gratuita, como cópias de suas 

duas últimas declarações de imposto de renda, ou o comprovante de 

quitação das custas iniciais, sob pena de indeferimento da peça 

vestibular, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, e da 

consequente extinção do processo sem resolução de mérito, conforme 

preceitua o art. 485, I, do mesmo diploma legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 28 de setembro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260105 Nr: 12992-08.2017.811.0004

 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: DFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSV

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DELMO DOS SANTOS VIEIRA, casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: D.F.D.S. ajuizou Ação de Divórcio Litigioso em face de 

D.D.S.V. alegando que as partes casaram em 20/07/1985 sendo que, após 

02 anos de casamento, devido a diferenças irreconciliáveis se separaram 

de fato. Alegou que não há bens imóveis ou móveis a serem partilhados. 

Da união, adveio apenas um filho. Requer a procedência da ação, 

decretando-se o divórcio do casal.

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.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda do Valle 

Carneiro, digitei.
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Barra do Garças, 21 de agosto 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.: 93423 Nr: 7254-20.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Medi Saúde Produtos Médicos Hospitalares Ltda - 

02.563.570/0001-15, Tathiana Pitaluga Moreira de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: anizeth - OAB:, ANIZETH DE 

SOUZA LIMA - OAB:40369, TATHIANA PITALUGA MOREIRA DE 

CASTRO - OAB:19883/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B, Renato Silva Vilela - OAB:MT 17.368

 Vistos.

Sobre a certidão de fls. 156, diga o exequente em 10 (dez) dias.

Com a manifestação, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 224345 Nr: 5526-94.2016.811.0004

 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: Luiz Carlos Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Diante do fato de que no presente caso não se admite autocomposição, 

deixo de designar audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II 

do CPC.

CITE-SE o Requerido para oferecer contestação no prazo 30 (trinta) dias, 

a partir da intimação pessoal de seus representantes legais, nos termos 

do art. 183, § 1º do NCPC, sob pena de presunção de veracidade das 

alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 254788 Nr: 9463-78.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nubbia Camila Nunes Paiva - 

OAB:22484/O

 Em prosseguimento, superadas as preliminares arguidas pela defesa e 

não verificadas as hipóteses do artigo 397, do Código de Processo Penal, 

designo o dia _____/_____/_____, às __________horas (horário oficial de 

Cuiabá-MT), para a audiência de instrução e julgamento.Intime-se o(a)(s) 

acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o Ministério Público, 

o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa.Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 400, do Código de Processo Penal).Advirta-se as testemunhas 

que a ausência ensejará na condução coercitiva, mediante requisição à 

autoridade policial ou oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da 

força pública, além da multa prevista no art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, 

no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, sem prejuízo do processo 

penal por crime de desobediência e condenação ao pagamento das 

custas da diligência (art. 219, CPP).Havendo testemunhas residentes em 

outra comarca, depreque-se sua oitiva.Considerando a idade das vítimas, 

oficie-se à Diretoria do Foro quanto a necessidade de realização de suas 

oitivas em sala de depoimento sem dano, informando, inclusive, a data da 

audiência a ser realizada para as providências necessárias.Intime-se o(a) 

psicólogo(a) do Juízo acerca da data designada. Intime-se e 

cumpra-se.Barra do Garças/MT, 24 de setembro de 2018.Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 74615 Nr: 7641-06.2007.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gomes de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Priscila Tauil Adolfo - 

OAB:MT 16.693

 Em prosseguimento, superadas as preliminares arguidas pela defesa e 

não verificadas as hipóteses do artigo 397, do Código de Processo Penal, 

designo o dia 05.12.2018, às 16 horas (horário oficial de Cuiabá-MT), para 

a audiência de instrução e julgamento.Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), 

o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o Ministério Público, o(a)(s) 

ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa.Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 400, do Código de Processo Penal).Advirta-se as testemunhas 

que a ausência ensejará na condução coercitiva, mediante requisição à 

autoridade policial ou oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da 

força pública, além da multa prevista no art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, 

no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, sem prejuízo do processo 

penal por crime de desobediência e condenação ao pagamento das 

custas da diligência (art. 219, CPP).Havendo testemunhas residentes em 

outra comarca, depreque-se sua oitiva. Intime-se e cumpra-se.Barra do 

Garças/MT, 24 de setembro de 2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes 

Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 282701 Nr: 8707-35.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Moreira da Cruz, WESLEN DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos n. 8707-35.2018.811.0004 – Cód.: 282701

Vistos em correição.

Designo audiência de continuação para o dia 16.10.2018, às 14 horas 

(horário oficial de Cuiabá/MT), para proceder com a oitiva da vítima 

Alexandre Fontenelle da Silva, da testemunha Leusa Maria Fernandes de 

Resende, bem como para interrogatório do denunciado.

Determino a condução coercitiva da vítima e da testemunha, uma vez que 

não compareceram à solenidade anteriormente designada, mesmo 

devidamente intimadas.

Proceda-se às intimações e/ou requisições necessárias.

Cumpra-se com máxima urgência por se tratar de réu preso.

 Barra do Garças/MT, 1º de outubro de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 98555 Nr: 3564-46.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato da Silva Alves, Mário Augusto de 

Oliveira, Jefferson Vieira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 Intimação do advogado ALEXANDRE TAKISHITA MARTINS DA FONSECA, 

OAB/MT 12.203-A, para devolução dos autos, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 185059 Nr: 6334-70.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Ferreira Coelho Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Muller Cabral de 

Araujo - OAB:21.101, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15.076-A, 

Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 Intimação do advogado SIDNEY RODRIGUES DE LIMA, OAB/MT 16.653, 

para devolução dos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 192957 Nr: 12343-48.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTEIR ALVES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 Intimação do advogado HALLEX SANDRO MINGOTI REGO, OAB/MT 

15.093, para devolução dos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 197726 Nr: 2343-52.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heloisa Sales Rodrigues, José Valdivino da 

Silva Filho, Ailton Rodrigues da Rocha, Ailton Rodrigues da Rocha, Maria 

Deusimar Carvalho Guimarães, Edilza da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023, Camila Rejane Mendes Santos - OAB:17.112, 

Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - OAB:, Luceny 

Rodrigues Severino de Lima - OAB:GO 13.988, Luciana Severino 

Nunes Parreira - OAB:MT 18.718, Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 Intimação do advogado LUCIANA SEVERINO NUES PARREIRA, OAB/MT 

18.718, para devolução dos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 250245 Nr: 6371-92.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Carlos Santos Silva Junior - OAB:21622/MT, 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - OAB:20.607

 Intimação do advogado PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES, OAB/MT 

20.607, para devolução dos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 274817 Nr: 3964-79.2018.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O

 Intimação da advogada CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES, OAB/MT 

20.056, para devolução dos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 282333 Nr: 8487-37.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338/GO

 Vistos, em correição.

Arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 171849 Nr: 4650-47.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569, GUILHERME DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 9819-A, 

Renato de Almeida Orro Ribeiro - OAB:MT 11.055

 Vistos, em correição.

Arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001489-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

MARIANGELA MARTINS SOARES GOULART (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012185-51.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO (ADVOGADO(A))

IZAURINA TAVEIRA LOPES MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 219,19, cujas guias 
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p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000193-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

IRANI ROSA FIORESE BUTTNER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 204,46, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010609-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELIZA DA COSTA SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 300,00, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010621-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO GREGORIO BARBOSA (REQUERENTE)

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 300,00, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010611-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 300,00, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010610-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

FURTUNATA BABOSA SATANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 300,00, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011106-66.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUCIANO DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 157,60, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011164-69.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUVANIL ALVES VIEIRA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001104-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAILDES AIRES DA COSTA (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 137,76, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001886-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

WILLIAN CARVALHO PARREIRA (REQUERENTE)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 137,76, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011547-47.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012306-11.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO SERGIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO ASSIS DA COSTA (REQUERIDO)

ROMARIO RIBEIRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 137,76, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012262-89.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA MARQUES SANTOS (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente à 

custas, e R$ 144,80 (cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), 

referente a taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, 

ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador de internet 

o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001700-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI (ADVOGADO(A))

MARCOS TRINDADE RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA COMPARECER AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 13/11/2018 

Hora: 15:00 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima 

indicado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001462-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELI DANTAS DE SOUZA (REQUERENTE)

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATRIZ TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 13/11/2018, 

às 16h (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - MT, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001702-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAISE VITORINO BERTUCCI HASSEM (REQUERENTE)

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS NAGATA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO para comparecer no Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 13/11/2018 Hora: 15:40 /MT, a ser realizada na 

sede do juízo, no endereço acima indicado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010953-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTON FARIA (REQUERENTE)

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C P F ALVES - ME (REQUERIDO)
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LEONARDO CARVALHO DA MOTA (ADVOGADO(A))

 

- 1- O artigo 916 do Código de Processo Civil permite o parcelamento do 

débito exequendo, a fim de que seja adimplida a dívida de modo menos 

oneroso ao devedor e ao mesmo tempo, possibilitando ao credor maior 

certeza quando ao recebimento do seu crédito. Vejamos: “Art. 916. No 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorário de advogado, o executado poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês”. 2- Vê-se a possibilidade de parcelamento apenas com pagamento 

de 30% (trinta por cento) do valor da execução, podendo ser dividido o 

restante em somente 6 (seis) vezes. A parte executada requer o 

parcelamento porém não garantiu o pagamento da porcentagem exigida, o 

que não condiz com o disposto no artigo 916 CPC. 3- Ante o exposto, 

INDEFIRO o requerimento de parcelamento da dívida. 4- Concedo prazo de 

5 (cinco) dias para as partes se manifestarem sobre a possibilidade de 

parcelamento conforme dita o artigo 916 CPC. 5- Intime-se. 6- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

LUIZ ALBERTO SOUTO (REQUERENTE)

RAFAEL FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE ALMEIDA BRITO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 13/11/2018 Hora: 17:00 (Horario de 

Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001101-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FÁTIMA SUELY RAMALHO DOS SANTOS CORBELINO (ADVOGADO(A))

RICARDO TADEU CABRAL CORBELINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º 

da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo 

de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIELMA ALVES DE MORAES OLIVEIRA (REQUERIDO)

PABLO VALOES METELLO (REQUERIDO)

LILIAN CARLA SILVA ROSA VALOES METELLO (REQUERIDO)

PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARCIO OMAR SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

1. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. Devidamente intimada, deixou transcorrer in alibis 

o prazo para justificar sua ausência, conforme despacho de ID nº 

14312645. Conveniente registrar que eventual pedido de desistência da 

ação deve ser formulado antes da sessão, não sendo crível durante o ato 

em si, o advogado da parte ausente tentar esquivar seu cliente da 

contumácia mediante pedido desta natureza. Isto se dá pelo fato de que 

iniciado o ato e constatada a ausência, já se consumou a contumácia, não 

detendo mais a parte poderes para desistir de uma ação que sofreu os 

efeitos decorrentes da norma em voga. Igualmente é de bom alvitre anotar 

a prática de alguns causídicos, os quais confeccionam formulário padrão 

de pedido de desistência, preenchendo-o durante a audiência quando 

constatam a ausência da parte autora, expediente que este magistrado 

compreende como uma frívola tentativa de se escudar dos efeitos da 

contumácia consumada. Com efeito, não formulado o pedido de 

desistência antes de se iniciar a audiência de conciliação, resta 

configurada a contumácia, devendo a parte sofrer as consequências da 

sua desídia. 3. Assim sendo e com esteio na norma acima invocada, 

JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, condenando a 

parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos termos da 

inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado com o 

enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: 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. 4. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, observando as 

disposições da CNGC quanto às eventuais custas pendentes. 5. P.R.I. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000941-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000894-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOSE PIRES DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012076-66.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDE GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 
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celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010487-39.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LIANDRO TAVARES (ADVOGADO(A))

DONATO JOSE RIBEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA VILELA TORRES (ADVOGADO(A))

MICHELLE CRISTIANE KUNAN (ADVOGADO(A))

IURDES JOSE SIQUEIRA TORRES NETO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca da Impugnação aos Embargos a Execução interposto 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001704-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

KAISE VITORINO BERTUCCI HASSEM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTINE FERREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAR ADVOGADO para comparecer audiência de Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 13/11/2018 

Hora: 16:20/MT , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima 

indicado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010636-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM VANESS CAMPOS PERES (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 
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regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002004-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO (ADVOGADO(A))

JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Gislene de Oliveira Ritter (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001404-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS (ADVOGADO(A))

DERCILIA RO ODZUIBE WERE E (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (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: 1000261-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

NADIA NAYARA NARDES FARIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000398-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI (ADVOGADO(A))

BENEAMITO BORGES MORAIS DE CAMARGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001707-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEANDER BRITO RODRIGUES (REQUERENTE)

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VEREADOR PAULO RAYER (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA COMPARECER AUDIÊNCIA DE 

Conciliação na Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 14/11/2018 Hora: 12:00/MT , a ser realizada na sede do juízo, no 
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endereço acima indicado.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002116-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

ILTON MACIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL LOPES MOREIRA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando danos. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho que 

razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega danos, mas não 

junta documentos que evidenciam sua formula. Não foi juntado nenhum 

documento comprobatório do incidente. Ante a absoluta falta de provas, e 

a manifesta inadequação da fórmula eleita, a improcedência é o único 

caminho que a ação pode tomar. Finalizando o ímpeto decisório, declaro 

para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Julho de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000864-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOSE BORGES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000786-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH (ADVOGADO(A))

JOANA GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA TRINDADE (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010772-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BUOZI (ADVOGADO(A))

GERCINA BORGES LEAL DE AQUINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001242-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

SEBASTIANA CARDOSO DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001093-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA SANTAREM (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001752-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA ROSA DA SILVA GAWSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

DANIELLE BRAGA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

 

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 14858242 e 14858246), requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000634-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NUBSON DE SOUZA FREITAS (REQUERENTE)

AILTON BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLAUDIO BARROS CAMARA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001022-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIRSON TORRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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RAQUEL PRICILA NOGUEIRA CANDIDO (REQUERIDO)

NELSON JOSE BRATTI (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando danos. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho que 

razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega danos, mas não 

junta documentos que evidenciam sua formula. Não foi juntado nenhum 

documento comprobatório do incidente. Ante a absoluta falta de provas, e 

a manifesta inadequação da fórmula eleita, a improcedência é o único 

caminho que a ação pode tomar. Finalizando o ímpeto decisório, declaro 

para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Julho de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011192-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMAR RODRIGUES COUTO (REQUERENTE)

THIAGO BORGES ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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: 1001926-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE GOMES DA SILVA NETA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (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: 1000454-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

energisa (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: 8011228-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIBIA SAADEH RAJIH BADAIWI (REQUERENTE)

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA OZORES MOREIRA DO NASCIMENTO (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: 1001006-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA (ADVOGADO(A))

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Julho de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002298-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MAGALHAES GOMES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 374,80, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 276409 Nr: 5030-94.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joyce Mileide da Silva Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT

 DELIBERAÇÕES

“Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetuado entre as partes, nos termos do artigo 22, 

parágrafo único da lei 9.099 de 26 de setembro de 1995 e, por corolário, 

com fulcro no artigo 74, da mesma lei. Assim, ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, em virtude da composição civil, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCEDIMENTO. Sem 

custas. Ciente. Presentes intimados. Publicada em audiência. Registre-se. 

Arquiva-se. Cumpra-se”.

Fernando da Fonseca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 270919 Nr: 1600-37.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vitor de Almeida Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Leandro Ruwer - 

OAB:MT 11.311

 DESPACHO

Código: 270919

Vistos.

1. DEFIRO a cota ministerial encartada em fl. 33, nestas razões, DESIGNO 

audiência de justificação para o dia 27 de novembro de 2018, exatamente 

às 15h00min/MT.

2. Intime-se o denunciado.

3. Dê ciência ao Ministério Público.

4. Expeça-se o necessário.

 5. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 12 de setembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 244015 Nr: 2076-12.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Admilson Souza Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 DESPACHO

Código: 244015

Vistos.

1. DEFIRO a cota ministerial encartada em fl. 53, nestas razões, DESIGNO 

audiência de justificação que se materializará em 21 de novembro de 

2018, exatamente às 14h00min/MT.

2. Intime-se o denunciado.

3. Dê ciência e Vista ao Ministério Público.

4. Expeça-se o necessário.

 5. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 05 de setembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 263983 Nr: 15500-24.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Vieira Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Código: 263983

Vistos.

1. Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado em 

desfavor de Alexandro Vieira Amorim, visando apurar as eventuais 

práticas das infrações penais de injúria (art. 140, do CP) e ameaça (art. 

147, do CP), fatos ocorridos em 04 de outubro 2017.

 Vieram-me os autos conclusos.

 Em síntese é o relato essencial.

 Fundamento. Decido.

 2. Inicialmente, insta trazer à baila que o delito de injúria será apreciado 

judicialmente por exclusivo intermédio da exordial acusatória privada. Com 

efeito, urge ressaltar que o referido diploma legal – art. 103, concomitante, 

com o Código de Processo Penal – art. 38 – consagram o lapso temporal 

de 06 (seis) meses para o exercício do direito de oferecer à queixa-crime, 

sob pena de decadência, hipótese que importa na extinção da punibilidade, 

consoante dicção do art. 107, IV do Código Material.

3. Neste diapasão, coadunando com a premissa alhures mencionada, 

faz-se imperioso registrar que descortina-se com mero embasamento na 

data da ocorrência, que o período contemplado por lei para acionar o 

Poder Judiciário ensejando ao Estado o exercício do ius puniendi está 

extrapolado, desta forma, o caderno investigativo sinaliza acerca da 

imprescindibilidade da recognição do instituto decadencial, o que por 

consectário impõe à declaração do marco final da punibilidade pela incúria 

do exercício do direito de queixa.

4. Isto posto, observando a combinação do art. 103 jungido com art. 107, 

IV, do Código Penal c/c art. 38, do Código de Processo Penal e por fim c/c 

art. 92 da Lei 9.099/1995, DECLARO, extinta a punibilidade do fato sub 

judice, não implicando este decisum em obstáculo à propositura de 

eventual ação civil com espeque nos eventos em apreço, consoante art. 

67, II, do CPP.

5. Por outro lado, versando quanto ao delito de ameaça, sobressai nos 

autos que o douto Parquet já ofereceu a peça acusatória, portanto, 

DESIGNO audiência de recebimento de denúncia para o dia 27 de 

novembro de 2018, a ser realizada às 13h30min/MT, de modo que, caso a 

denúncia seja recebida, poderá o Ministério Público oferecer a suspensão 

do processo, nos termos do art. 89 da lei 9099/95.

6.

 7. Intime-se os acusados, cientificando-os da data da audiência, 

advertindo que deverão comparecer ao ato acompanhados de advogado, 

para que apresentem defesa preliminar oral, sob pena de nomeação de 

defensor dativo.

8. Intime-se e dê-se ciência ao Ministério Público para manifestação.

9. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

 10. Sem custas, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/1995.

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

Barra do Garças-MT, 10 de setembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 249729 Nr: 6004-68.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Teixeira de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023

 DESPACHO

 Código: 249729

 Vistos.

1. Sobressai conforme pauta de audiência do dia 14 de agosto de 2018, 
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que as mesmas não foram realizadas. Com efeito, convém ressaltar que o 

magistrado responsável por presidir os respectivos atos situava-se 

impossibilitado, porquanto a Resolução nº 1.954 do Tribunal Regional 

Eleitoral do Estado de Mato Grosso, designou o referido juiz para 

jurisdicionar a 9º Zona Eleitoral, sediada neste município, pelo período de 

dois anos. Ademais, em virtude de estarmos em período eleitoral 

sucedeu-se a inviabilidade do mesmo exercer plenamente os seus 

deveres neste Juizado Especial.

2. REDESIGNO audiência de recebimento de denúncia para o dia 27 de 

novembro de 2018, a ser realizada às 16h15min/MT, de modo que, caso a 

denúncia seja recebida, poderá o Ministério Público oferecer a suspensão 

do processo, nos termos do art. 89 da lei 9099/95.

3. Intime-se o acusado, cientificando-o da data da audiência, advertindo 

que deverá comparecer ao ato acompanhado de advogado, para que 

apresente defesa preliminar oral, sob pena de nomeação de defensor 

dativo.

4. Intime-se e dê-se ciência ao Ministério Público para manifestação.

5. Expeça-se o necessário.

 6. Cumpra-se.

 7.

 Barra do Garças-MT, 13 de setembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 217060 Nr: 1075-26.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Humberto Nogueira Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035

 DESPACHO

Código: 217060

Vistos, etc.

1. Sobressai conforme pauta de audiência do dia 14 de agosto de 2018, 

que as mesmas não foram realizadas. Com efeito, convém ressaltar que o 

magistrado responsável por presidir os respectivos atos situava-se 

impossibilitado, porquanto a Resolução nº 1.954 do Tribunal Regional 

Eleitoral do Estado de Mato Grosso, designou o referido juiz para 

jurisdicionar a 9º Zona Eleitoral, sediada neste município, pelo período de 

dois anos. Ademais, em virtude de estarmos em período eleitoral 

sucedeu-se a inviabilidade do mesmo exercer plenamente os seus 

deveres neste Juizado Especial.

2. Coadunando com a premissa alhures mencionada, REDESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de novembro de 2018, 

cuja realização se dará às 16h30min/MT, devendo a secretaria proceder à 

intimação das partes, bem como das testemunhas arroladas.

3. Intime-se mediante ofício as testemunhas que exerçam função pública.

4. Expeça-se o necessário.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 13 de novembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

JANETE GEHM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS MARTINS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010410-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AZIZ LAMAR JUNIOR (REQUERENTE)

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA DE SOUSA NOBRE (ADVOGADO(A))

LARISSA MARIANO DE CASTRO SILVA (ADVOGADO(A))

JOYCE BORGES DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERIDO)

NILSON BORGES DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Diante a petição de ID nº 15657688, a qual noticia que a 

parte autora está enferma e impossibilitada de comparecer na solenidade 

designada para o dia 03/10/2018, DETERMINO à Secretaria do Juizado 

Especial Cível que agende novamente audiência de tentativa de 

conciliação, nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 (LJESP). 2- Proceda 

à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 

Autos nº 1000458-78.2018.811.0004 Pólo Ativo: PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do 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 
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decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde suscita o autor 

em resumo que foi determinado a liberação de valores de ações do tipo PN 

em sua conta, conforme oficio expedido pela 3º Vara Cível em anexo aos 

autos, e apesar de todo esforço não conseguiu receber o crédito ao qual 

tem direito, que hoje acumula a quantia de R$ 5.727,00 (cinco mil, 

setecentos e vinte e sete reais), mais condenação em danos morais. A 

Reclamada não apresentou sua contestação tempestivamente, o que 

incorre na sua revelia, ressaltando que os efeitos da revelia são parciais, 

de modo que cabe a parte autora comprovar o direito sobre os pedidos 

pleiteados. Pois bem, certo que a Reclamada não apresentou documento 

apto a comprovar o pagamento dos valores ao qual o reclamante confirma 

ter direito, evidente a falha na prestação do serviço, podendo os pedidos 

iniciais serem parcialmente acolhidos. Quanto aos materiais, entendo 

devido o recebimento pelo autor da quantia de R$5.727,00, já atualizado, 

conforme faz prova em anexo. 3.2. DANOS MORAIS O dano moral, in 

casu, reside configurado no fato do consumidor ter sofrido pelo descaso 

da Reclamada, que apesar de ter buscado o recebimento do débito, 

perdura mais de ano a desídia do banco réu em pagar, necessitando 

ingressar com a presente para ter garantido seu crédito. Dispõe o Código 

Civil Brasileiro: "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." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Destaco que, ao contrário do 

asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo 

moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Assim, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO INICIAL, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de 

mérito, o que faço para, a) CONDENAR , o banco Reclamado BANCO 

BRADESCO CARTOES S/A a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil 

reais) a titulo de indenização por danos morais ao Reclamante PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES, valor com incidência de juros de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). b) CONDENAR o Reclamado ao pagamento da 

quantia de R$5.727,00 (cinco mil, setecentos e vinte e sete reais), ao 

autor, a titulo de dano material, valor com incidência de juros de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 136956 Nr: 6204-79.2011.811.0006

 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: EPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTMM, RTM, R, ARCM, YCM, PAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da resistência ao cumprimento de determinação deste juízo, 

conforme informações solicitadas às fls. retro pelo Gerente Bancário da 

agência Caixa Econômica Federal de Pinhais/PR, expeça-se carta 

precatória ao juízo da comarca de Pinhais/PR, para cumprimento da 

determinação de fls. 108/109.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 197762 Nr: 2130-06.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CCS, RSS, RSS, MDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado em fls. retro.

Oficie-se os cartórios de registro de imóveis desta comarca e da comarca 

de Barra do Bugres/MT, para que informe a este juízo eventuais imóveis 

em nome do executado, no prazo de 10 (dez) dias.

Com a juntada dos expedientes, dê-se vistas dos autos ao NPJ/Unemat 

para que requeira o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, à conclusão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 139018 Nr: 8570-91.2011.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSR, CAMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - 

OAB:20738/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Certifique-se a Sra. Gestora Judiciária acerca do cumprimento da carta 
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precatória expedida, juntando-a aos autos, informando se o Sr. Oficial de 

Justiça localizou bens passiveis de penhora.

Tendo em vista a proposta de acordo apresentada pelo executado (fls. 

112/113), dê-se vistas dos autos a Defensoria Pública para que requeria o 

que entender por direito.

Após, à conclusão.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005667-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. B. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. C. (RÉU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005667-22.2018.8.11.0006 AUTOR(A): ADELINA RIBEIRO BACA RÉU: 

EDILSON PIRES CEBALHO 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. Trata-se de Ação de Investigação de 

Paternidade c/c Alimentos proposta por Amanda Leticia Ribeiro Bacca, 

representada por sua genitora Adelina Ribeiro Bacca em desfavor de 

Edilson Pires Cebalho, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe. A inicial cuida de ação de investigação de paternidade c/c 

alimentos formulado pela Requerente, sendo que requer a fixação da 

quantia de 50% do salário mínimo a título de alimentos provisórios. 

Contudo, não obstante os argumentos apresentados pelo Requerente, 

verifica-se que não consta dos autos qualquer prova verossímil do 

alegado, razão pela qual INDEFIRO por ora o pedido de fixação de 

alimentos provisórios em favor da infante. Nesse sentido, transcrevo o 

seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, CUMULADA COM PEDIDO DE 

ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, 

NO CASO. Inexistindo prova a segura a indicar que o nascimento da filha 

alimentada efetivamente ocorreu no período de trezentos dias 

subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, inviável o 

estabelecimento da pretendida obrigação de alimentar. Impossibilidade de 

aplicação da presunção legal (pater is est, quem nuptiae demonstrant). 

Inteligência do art. 1.597, II, CC. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO, POR MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 

70067991406, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 19/01/2016). (TJ-RS - AI: 

70067991406 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 

19/01/2016, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 21/01/2016) Ademais, 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”. 

Caso a tentativa de conciliação seja infrutífera, certifique-se o decurso do 

prazo de resposta e, em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Cáceres, 2 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003581-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE FRANCELINA DE SALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JANE CRISTINE SALES DUARTE (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003581-78.2018.8.11.0006 REQUERENTE: EDITE FRANCELINA DE SALES 

INVENTARIADO: ESPOLIO DE JANE CRISTINE SALES DUARTE Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Inventário sob o Rito de Arrolamento Sumário dos 

bens deixados pelo falecimento de Jane Cristine Sales Duarte, sendo 

nomeada inventariante a Sra. Edite Francelina de Sales. Consta dos autos 

comprovante da isenção do recolhimento do ITCD e certidões negativas de 

tributos relativos aos bens dos espólios referentes às Fazendas 

Municipal, Estadual e Federal (ID 15231592). Consta, ainda, a renúncia do 

herdeiro Walter Leite Duarte mediante termo judicial (ID 15196068). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos adjudicação 

relativa aos bens deixados pelo falecimento de Jane Cristine Sales Duarte 

em razão da renúncia realizada pelos demais herdeiros, o que faço com 

fundamento no artigo 659, § 2.º, do CPC, ressalvados erros, omissões ou 

eventuais direitos de terceiros. Transitada em julgado, expeça-se a 

respectiva carta de adjudicação em favor da inventariante. Sem custas, 

uma vez que beneficiária da justiça gratuita, sendo suspenso a 

exigibilidade das custas e taxas judiciárias nos termos do art. 98, §3º do 

CPC. Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 02 de outubro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005674-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON COSTA DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Outrossim, o banco 

requerente não demonstrou a efetivação da notificação extrajudicial apta a 

configurar a mora do requerido, porquanto a carta foi recebida por pessoa 

estranha e em endereço diferente do constante do contrato. Preceitua o 

artigo 321 do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para comprovar a notificação 

extrajudicial do requerido e para efetuar o pagamento das custas 

processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – Decorrido o 

prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 02 de outubro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 
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corrigido ou completado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 156981 Nr: 4732-72.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADSDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PESQUISA REALIZADA - RENAJUD E INFOJUD

 PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias requeira o que 

entender de direito, tendo em vista o resultado das pesquisas INFOJUD e 

RENAJUD retro efetivadas (fls. 103/108).

Caso a parte requerente manifeste eventual interesse no bem encontrado 

via pesquisa RENAJUD (fls. 108) deverá o causídico apresentar nos autos 

os dados da localização do veículo, visando incluir restrição de 

transferência e futura efetivação da avaliação, penhora e remoção.

 Outrossim não possuindo a parte autora interesse no aludido bem 

indicado na pesquisa RENAJUD, no prazo de 15 dias, manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, promovendo o andamento do feito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142949 Nr: 803-65.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDEECMDFDIF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

MANIFESTAR SOBRE RENAJUD

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

eventual interesse no bem encontrado via pesquisa RENAJUD (fls. 128). 

Em caso positivo deverá o causídico apresentar nos autos os dados da 

localização do veículo, visando incluir restrição de transferência e futura 

efetivação da avaliação, penhora e remoção.

 Outrossim caso a parte autora não possua interesse no aludido bem 

indicado na pesquisa ao sistema RENAJUD, no prazo de 15 dias, 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito, promovendo o 

andamento do feito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150943 Nr: 9749-26.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADSDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

MANIFESTAR SOBRE RENAJUD

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

eventual interesse nos bens encontrados via pesquisa RENAJUD (fls. 

112). Em caso positivo deverá o causídico apresentar nos autos os dados 

da localização dos veículos, visando incluir restrição de transferência e 

futura efetivação da avaliação, penhora e remoção.

 Outrossim caso a parte autora não possua interesse nos aludidos bens 

indicados na pesquisa RENAJUD, no prazo de 15 dias, manifeste nos 

autos, requerendo o que entender de direito, promovendo o andamento do 

feito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 181573 Nr: 3256-28.2015.811.0006

 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: MARCELA APARECIDA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULMIRA APARECIDA DELUQUI VIEIRA, 

FABIANE DELUQUI VIEIRA, LUIZ FELIPE DELUQUI VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNADETE PARRA 

MERINO - OAB:12.669, MARCELA APARECIDA CARDOSO - 

OAB:19356/O, RUTE DE LAET E SOARES - OAB:6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT, KELCIO JUNIO GARCIA - OAB:8169-MT

 (...)Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos da 

requerente, ante a ausência de demonstração de posse e continuidade 

pela demandante, conforme determina o art. 561, inciso I e II do Código Civil 

de 2002. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Em 

sintonia com o princípio da causalidade, CONDENA-SE a autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos 

honorários de sucumbência no importe de 10 % (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, §2º do Código 

de Processo Civil.Com o trânsito em julgado desta sentença, 

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

observando-se a C.N.G.C.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 28 de 

setembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 198127 Nr: 2351-86.2016.811.0006

 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: IDÁRIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE HENRIQUE DIAS GONÇALO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Idário Pereira da Silva - 

OAB:21450/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646

 (...)(A)A posse da parte requerente da área rural mencionada na petição 

inicial;(B)O esbulho pelo requerido da posse das terras do requerente e a 

data do alegado esbulho;(C)O abandono do imóvel pelo requerente;(D)Se 

antes da alegada compra do imóvel objeto da lide, o requerido possuía 

conhecimento de quem pertencia a posse e propriedade área em 

litígio.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 14 de novembro 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 
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(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–Oportunamente, como a parte requerente 

juntou documentos à sua impugnação (fls. 87/200), com supedâneo na 

garantia do devido processo legal, visando conferir o efetivo contraditório, 

INTIME-SE o requerido, para, querendo, se manifestar no prazo de 10 

(dez) dias.5-CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 191314 Nr: 9119-62.2015.811.0006

 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: IMOBILIÁRIA JUNCO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8107, JOÃO BATISTA CARDOSO - OAB:5303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CASTRO JUNIOR - 

OAB:17095 B

 (...)Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial para reintegrar, de forma definitiva, a parte 

requerente na área objeto indicada na exordial (lotes 01 a 05 da quadra 17 

do Loteamento Jardim Vila Real).CONDENA-SE a parte requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na 

forma do art. 85, § 2º, do CPC, contudo, suspensas em razão da 

gratuidade que este juízo defere à parte requerida, na forma do art. 98, § 

3º, do CPC.Por consequência, EXTINGUE-SE o feito com resolução do 

mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Com o trânsito 

em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as anotações e baixas 

necessárias.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres - MT, 28 de setembro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170948 Nr: 7009-27.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DIA A DIA PRESTADORA DE SERVIÇOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROTEÍNAS MS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEXANDRA BETHANIA 

FRAJADO DE SOUZA - OAB:18.705 MT, PATRICIA MOREIRA NERES - 

OAB:18447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO FERNANDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12101/B

 (...)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.Por oportuno, diante do pleito de fls. 

248/249-verso, para que sejam realizadas novas buscas de valores pelos 

sistemas Bacenjud, além de pesquisa no sistema Renajud e penhora de 

valores em nome da empresa Beltec Comércio de Produtos Alimentícios, 

cumpre consignar que já houve tentativa de penhora via Bacenjud (fls. 

137/139-verso). Diante disso, INDEFERE-SE, nesse ponto, o pedido 

formulado pela parte exequente, porquanto não houve demonstração pela 

autora da existência de indícios de que haveria numerário disponível em 

conta bancária da parte devedora ou fatos novos a demonstrar alteração 

do cenário fático que justificassem outra diligência no sistema 

Bacenjud.Por outro lado, 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. 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.Caso inexitosa a 

busca, CONCLUSOS para análise do pedido de item “d” da petição de fls. 

248/249-verso.CUMPRAM-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 28 de setembro 

de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 158920 Nr: 6654-51.2013.811.0006

 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: VANDA APARECIDA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO BMG S/A, 

BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISLAYNE KARINE FERREIRA 

LOPES - OAB:23156/O, JEISON BATISTA DE ALMEIDA - OAB:24.495/B, 

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LOPES AUGUSTO - 

OAB:239766-SSP, FELICIANO LYRA MOURA - OAB:15.758-A, FLAVIA 

ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB:109.730 MG, JOSÉ MARIA DE 

SOUZA RAMOS - OAB:16559, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A MT, THIAGO MAHFUZ 

VEZZI - OAB:18017-MT

 (...)Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, 

JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.Bem por 

isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o 

valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, condenação 

essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. Por oportuno, DECLARA-SE 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos termos do inciso I 

do art. 487 do CPC.Após o trânsito em julgado e cumpridas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas de 

estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 28 de setembro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196224 Nr: 1214-69.2016.811.0006

 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: MARIA CONCEIÇÃO CAVALCANTE SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI GUARDIA PEREIRA, E G DE OLIVEIRA 

ZALEN E CIA LTDA ME (ZALEN VEICULOS), B V FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANI DOS SANTOS AIRES - 

OAB:18.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - OAB:11.323

 1– (...)Do mesmo modo, a validade do contrato firmado é questão a ser 

aferida no mérito da demanda.Sendo assim, este Juízo rejeita a preliminar 

alegada.2 – (...)No ponto, a fim de que sejam esclarecidas as questões 

ainda controvertidas nos autos, quais sejam: (a) eventual vício de 

consentimento da parte autora quando da assinatura do contrato; (b) a 

existência de autorização para que a entrega do veículo se desse em 

nome da parte ré e (c) a prática de ato ilícito praticado pelas demandadas, 

DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de 

novembro de 2018, às 16h30min. 3 – INTIMEM-SE as partes para que 

apresentem o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias ou 

complementar aquele já apresentado, 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. 4 – INTIME-SE a 

parte autora (cujo depoimento pessoal se requer) por meio de seu 

advogado constituído com as advertências legais quanto à pena de 
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confissão em caso de não comparecimento.5 – CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 28 de setembro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 165274 Nr: 2924-95.2014.811.0006

 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: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILLI - COMERCIO E REPRESENTACOES DE 

PRODUTOS ALIMENTICIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JUNIOR - OAB:20.366-D OAB/PE, LOUISE RAIBER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Código: 165274

SENTENÇA

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte demandada, 

arguindo contradição e omissão processual, uma vez que não teria sido 

determinada a retificação do polo passivo, bem como que fora julgada 

procedente a demanda, contudo, extinguiu-se o feito, o que impossibilitaria 

posterior cumprimento de sentença (fls. 111/113).

Intimada, a parte autora manifestou pela total improcedência dos pedidos 

formulados no recurso (fls. 115/116).

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, não obstante a ausência de determinação expressa para que 

a Secretaria de Vara promovesse a alteração da capa dos autos, fora 

deferido o pleito de retificação do polo passivo (fl. 108-verso) e a 

alteração da autuação e distribuição se deu de ofício, mesmo sem 

qualquer determinação.

Depois, a extinção do feito decorre do próprio julgamento da demanda e 

fim do processo de conhecimento, não caracterizando qualquer impeditivo 

para que se inicie eventual fase de cumprimento de sentença no momento 

oportuno.

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, 28 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 174529 Nr: 9620-50.2014.811.0006

 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: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DO ESPIRITO SANTO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 174529

DESPACHO

1 – Diante do trânsito em julgado certificado à fl. 82, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 28 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163410 Nr: 710-34.2014.811.0006

 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: LOCAUTO LOCADORA CÁCERES DE AUTOMÓVEIS 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STOCK CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA-ME, DIEGO DO ESPIRITO SANTO 

GARCIA, BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - 

OAB:20738/B MT, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13.164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - OAB:15.687-A MT, 

LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469A MT, MAURI MARCELO 

BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277, TIAGO KLEIN DIAS - OAB:17559

 Código: 163410

DESPACHO

1 – Em consulta ao sistema Apolo, verifica-se que, por equívoco, não fora 

lançada a sentença de fls. 177/182 no aludido sistema.

Logo, será promovido o lançamento do ato judicial nesta data, com a 

respectiva publicação no DJE.

2 – Após, CERTIFIQUE-SE o transcurso do prazo recursal.

3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 28 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005680-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANO DA SILVA MAIA NETO (EXEQUENTE)

VALERIANO DA SILVA MAIA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTO PEREIRA LEITE (EXECUTADO)

Outros Interessados:

VALERIANO DA SILVA MAIA NETO (EXEQUENTE)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Considerando que o endereçamento da 

petição inicial indica órgão julgador distinto, este Juízo DECLARA-SE 

incompetente para a apreciação do presente processo. 2 – Nesse quadro, 

DETERMINA-SE a redistribuição deste processo para o Juizado Especial 

Cível desta Comarca, promovendo-se as baixas necessárias. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 02 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001204-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO ALVES GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte Autora da 

lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 

dias, manifestem com relação ao teor do documento juntado ao feito (ID 

14511641), Certidão do Senhor meirinho. Cáceres, 1 de outubro de 2018. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1002372-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

CRISTIANE APARECIDA MORAES MAGALHAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CARTA DE INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1002372-74.2018.8.11.0006 Valor da causa: $4,725.00 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

CRISTIANE APARECIDA MORAES MAGALHAES Endereço: Marechal 

Deodoro, 983, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: 

Nome: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 Nos termos do art. 162, §4° do Código de 

Processo Civil e Provimento 56/2007/CGJ/TJ/MT impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação das partes para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar(em) acerca da avaliação médica ID. Num. 14315229 . Eu, 

Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002785-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MESSIAS (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LÍDER - DPVAT (RÉU)

 

Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e Provimento n. 56/2007 CGJ, 

impulsiono estes autos enviando-os ao setor de expedição de matéria 

para imprensa a fim de efetuar a INTIMAÇÃO das partes, por intermédio de 

seus procuradores, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem 

acerca do laudo médico pericial. Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista 

Judiciário, digitei.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003792-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (REQUERENTE)

AVELINO TAVARES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

HELOISA BRANT FREIRE BARBOSA (REQUERIDO)

BARBOSA NETO & BARBOSA LTDA (REQUERIDO)

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

MOACYR DA SILVA BARBOSA NETO (REQUERIDO)

NILTON SILVA BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos e 

aguardo o cumprimento do mandado. Cáceres-MT, 2 de outubro de 2018. 

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: 1002916-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

SOLANGE GONCALVES NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de 

Processo Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 

482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar 

a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze dias), impugnar a 

contestação. Cáceres/MT, 02 de outubro de 2018. Joel Soares Viana 

Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005034-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON COSTA MARQUES JUNIOR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

aguardando cumprimento de mandado. Cáceres-MT, 2 de outubro de 2018. 

JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001430-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DA SILVA BATISTA (AUTOR(A))

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES PROCESSO n. 1001430-42.2018.8.11.0006 

Valor da causa: $7,627.50 ESPÉCIE: [SEGURO]->PROCEDIMENTO 

SUMÁRIO (22) POLO ATIVO: Nome: VALDEMIR DA SILVA BATISTA 

Endereço: RUA DOS BANDEIRANTES, S/N, Próximo a Chácara Nossa 

Senhora de Fátima, DNER, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 74, 5, 6, 9, 14 e 15 

ANDARES, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 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 requerida 

para, no prazo de 15 (quinze dias), querendo, impugnar a avaliação 

médica. Cáceres/MT, 02 de outubro de 2018. Joel Soares Viana Junior 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003493-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR CEVADA DE MORAIS (AUTOR(A))

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REAL EXPRESSO LIMITADA (RÉU)

UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1003493-40.2018.8.11.0006 Valor da causa: $15,044.35 ESPÉCIE: 

[TRANSPORTE TERRESTRE]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: ADEVAIR CEVADA DE MORAIS Endereço: pinto de Araujo, 

q. 15, l. 03/04, jardim ipanema, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - 

UTIL Endereço: AVENIDA MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 2599, VILA 

GUILHERME, SÃO PAULO - SP - CEP: 02063-000 Nome: REAL EXPRESSO 

LIMITADA Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 7034, SANTA ROSA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78040-365 Nos termos do art. 203, §4° do Código de 

Processo Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 

482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar 

a intimação da parte autora para, no prazo de 5 (cinco dias), indicar o 

endereço atualizado dos requeridos. Cáceres/MT, 02 de outubro de 2018 

Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000768-49.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

ALCION ALVES DE ARAUJO (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1000768-49.2016.8.11.0006 Valor da causa: $34,000.00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: 

Nome: ALCION ALVES DE ARAUJO Endereço: Rua Epitácio Pessoa, 688, 

Bairro Junco, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: Rua Coronel José Dulce, 

s/n, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos termos do art. 203, §4° 

do Código de Processo Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição Federal 

c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os 

autos para efetuar a intimação das partes para ciência do retorno dos 

autos. Cáceres/MT, 02 de outubro de 2018 Joel Soares Viana Junior 

Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003585-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

MILTON CHAVES LIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

(EXECUTADO)

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

para aguardar cumprimento de ato de processo apenso 

1004598-86.2017.811.0006(audiência de instrução e julgamento, 

designada para o dia 13/11/2018 as 17h00 min) Cáceres-MT, 2 de outubro 

de 2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006887-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DE ALMEIDA LOBO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1006887-89.2017.8.11.0006 Valor da causa: $107,098.06 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: JOSE MARIA DE ALMEIDA 

LOBO Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO, 01, CAVALHADA, CÁCERES 

- MT - CEP: 78200-000 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 com a finalidade de 

efetuar a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o depósito da diligência do(a) Sr.(ª) Oficial(a) de Justiça,devendo 

o(a) nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), CPD 

(Central de Pagamento de Diligência), regulamentada pelo Provimento 

7/2017 – CGJ, 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. Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002906-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OESIO NUNES DOS SANTOS (EXECUTADO)

LAZARA EUDALIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

WELLINGTON NUNES DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002906-86.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: WELLINGTON NUNES DOS SANTOS, OESIO NUNES DOS 

SANTOS, LAZARA EUDALIA DOS SANTOS Vistos, etc. Reoportunizo o 

Advogado da parte Executada informar número de conta para fins de 

expedição de alvará, em cinco dias. Acaso não informe, intimem-se 

pessoalmente os Executados Wellington e Lázara - pelos Correios para 

que informe número de conta, agência e CPF para fins de restituição das 

quantias penhoradas via bacenjud, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido 

o prazo sem manifestação, arquive-se. Cumpra-se. Cáceres, 30 de julho 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 135551 Nr: 4650-12.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, MARIA HELENA MACEDO 

CABRAL, ESPOLIO DE HERMES BENITEZ CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:20116/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, manifestar acerca dos depósitos efetuados pelo 

requerido.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007320-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS (ADVOGADO(A))

RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Cáceres 

(IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME contra ato da 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CÁCERES, aduzindo em, apertada síntese, ilegalidade na homologação da 

empresa B. N. PASQUALOTO – ME como vencedora do certame, por 

descumprimento de preceitos do edital. (ID. 10772736). Acostada a inicial 

vieram documentos pertinentes. Liminar indeferida. Informações prestadas 

no sentido de denegação da segurança. De igual modo, o parecer 

ministerial se opõe ao cerne do pedido em voga. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e decido. Versam os 

autos sobre pedido de segurança impetrado por RENOVA ENGENHARIA E 

CONSULTORIA LTDA - ME contra ato da PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES, aduzindo em, apertada 

síntese, ilegalidade na homologação da empresa B. N. PASQUALOTO – ME 

como vencedora do certame, por descumprimento de preceitos do edital. É 

caso de denegação da segurança pretendida. O presente mandado de 

segurança se funda sob dois argumentos: a) a empresa declarada 
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vencedora teria apresentado tão somente o Balanço Patrimonial de 

Abertura Exercício 2016 em 20/09/2016, não apresentando as demais 

demonstrações financeiras definidas pelo código Civil; b) a empresa 

vencedora B. N. Pasqualotto ME não teria apresentado a composição de 

preços unitários, conforme exigência editalícia. No que tange à ausência 

de Balanço Patrimonial de fechamento do ano de 2016, nota-se dos autos, 

em especial pela Portaria 040/2007 JUCEMAT, que a empresa vencedora 

do certame estava desobrigada de tal ônus, pois não teve movimentação 

financeira no período pertinente, detendo a obrigação de registrar, tão 

somente, balanço de abertura, conforme feito. No mesmo sentido foi a 

decisão administrativa. Para que houvesse direito líquido e certo no que 

pertine à obrigatoriedade de demonstrações financeiras, haveria o 

impetrante que demonstrar, estreme de dúvidas, a existência de 

movimentações financeiras pela empresa B. N. Pasqualotto ME, o que não 

se verificou nos autos. No tocante ao argumento de que a empresa B. N. 

Pasqualotto ME não teria apresentado a composição de preços unitários 

da proposta, a impetrante não cuidou também de carrear aos autos 

qualquer documentação hábil a refutar a decisão administrativa de ID. 

10772870. Isso porque, consta dos autos o seguinte: “A assessoria 

jurídica da Câmara Municipal de Cáceres, analisando a Ata da Tomada de 

Preços, fls. 1.002, dos autos do processo licitatório, descreve que o 

técnico convidado senhor Luiz Feliz da Conceição Alvarez, Engenheiro, 

afirmou ao ser questionado pela Comissão acerca da composição de 

preços, considerando a composição unitária, o técnico convidado pela 

Câmara, entendeu que a empresa B. N. Pasqualotto ME, atendeu ao item 

15.1.2.2 que exigia a apresentação da planilha de custo unitário impressa 

em papel timbrado e formato eletrônico, tendo a mesma apresentado pen 

drive com atendimento ao item”. A decisão administrativa faz referência a 

documento juntado aos autos de processo administrativo à fl. 1.002, que 

curiosamente não consta dos autos do presente mandado de segurança. 

Ao que se observa, finda o processo administrativo à fl. 1.052. Contudo, 

aos autos sobreveio somente documentos de fls. 1011/1016, 1045/1052, 

699/996. Desse modo, não restando direito líquido e certo, a denegação da 

segurança é medida que se impõe. Nesse sentido: MANDADO DE 

SEGURANÇA - LICITAÇÃO - IRREGULARIDADES NO EDITAL - 

DEMOSTRAÇÃO INEXISTENTE - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - 

INOCORRÊNCIA - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - SENTENÇA MANTIDA. 

Ausente demonstração de violação a direito líquido e certo da parte, pela 

não comprovação efetiva de irregularidades em Edital de licitação na 

modalidade de Concorrência Pública ao qual se submeteu e foi eliminada, 

deve ser mantida a sentença que denega a segurança que visa a 

decretação de nulidade do certame. (TJ-MG - AC: 10382150101956001 

MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 11/10/2016, Câmaras 

Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2016) Isto posto e 

por tudo mais que consta dos autos, DECIDO: (a) DENEGAR a segurança 

e, via de consequência, extinguir o processo, com resolução do mérito, 

forte no artigo 487, inciso I, do CPC; (b) Sem custas e honorários 

advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 

105 STJ; (c) Desnecessário o reexame necessário, posto que denegada a 

ordem (Lei nº 12.016/09, Art. 14, § 1º). (d) Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. (e) Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 05 de setembro de 2018. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003810-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA AZZULIN CURI (ADVOGADO(A))

A. C. A. (IMPETRANTE)

CHRYS KELLEN MARTINS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 

LIMINAR impetrado por AMANDA CAROLINA AUGUSTO, representadas 

por sua genitora, contra ato da REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, todos qualificados nos autos. Narra a impetrante, em 

síntese, que obtive nota para ingressar no curso de Direito da UNEMAT, 

sendo-lhes negada a matrícula em razão da ausência de Certificado de 

Conclusão de Ensino Médio. Diante da situação exposta, volve-se perante 

este Juízo requerendo seja concedida liminarmente o direito de 

matricular-se no curso ofertado pela UNEMAT e, no mérito, a concessão 

da segurança confirmando-se a liminar. Junto à inicial aportaram 

documentos. Liminar indeferida. Informações no sentido de denegação da 

segurança. Parecer do Ministério Público pugnando pela denegação da 

ordem. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Versam os autos 

sobre pedido de liminar impetrado por impetrado por AMANDA CAROLINA 

AUGUSTO, representadas por sua genitora, contra ato da REITORA DA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em síntese, 

ser ilegal negar-lhe a matrícula para o curso que foi aprovada em razão da 

ausência do Certificado de Conclusão do Ensino Médio. É caso de 

denegação da segurança. De acordo com o inciso II, do art. 44, Lei nº 

9.394/96 (lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a conclusão de 

ensino médio é requisito necessário para ingresso no curso de 

graduação: “Art. 44 – A educação superior abrangerá cursos e programa: 

I... II- de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino 

médio ou equivalente e tenham sido classificado em processo seletivo; ” 

Nesse sentido, o edital de abertura do concurso vestibular (n.º 002/2018) 

exigiu expressamente como documento necessário para efetiva matrícula 

o certificado de conclusão de ensino médio ou equivalente, bem como a 

sanção de perda do direito à matrícula em caso de não apresentação dos 

documentos exigidos e elencados no item 19.4 do edital: “19.4. O 

candidato aprovado deverá apresentar os seguintes documentos para 

realização da matrícula: a) Certificado de conclusão do ensino médio ou 

equivalente (original e fotocópia); b) (...)” “19.7.2 Nos termos da 

Normatização Acadêmica da UNEMAT e do Art. 44, II da Lei nº. 9.394, de 

20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), a comprovação de escolaridade do Ensino Médio é condição 

indispensável para formalização da matrícula. Portanto, será anulada a 

aprovação e desclassificado o candidato que não apresentá-la.” – 

destacou-se. É sabido que o edital fixa as regras do certame, fazendo LEI 

ENTRE AS PARTES. O poder público exibe suas condições e o 

vestibulando, inscrevendo-se, concorda com elas. Trata-se de 

decorrência lógica do princípio da legalidade e moralidade, como também 

pelo da vinculação ao edital. Na espécie, a parte impetrante tinha plena 

ciência dos documentos necessários para a formalização da matrícula e 

da consequência da não apresentação dos mesmos no momento da 

matrícula. Não obstante, optou por realizar o vestibular. Note-se, aliás, que 

os documentos acostados à inicial são claros em afirmar que a aluna está 

cursando o terceiro e quarto semestre do ensino médio. Portanto, somente 

terminará o ensino médio em dezembro de 2018 se alcançarem as notas 

mínimas necessárias. Trata-se, portanto, de evento futuro e incerto. 

Assim, não parece razoável obrigar o impetrado a providenciar matrícula 

de candidato em desacordo com o edital e lei nacional por circunstâncias 

que também foram totalmente alheias a sua vontade, sobretudo porque, 

como já mencionado, o edital, neste ponto, foi claro e previu 

detalhadamente os requisitos e documentos necessários para o ingresso 

na graduação. Com efeito, a pretensão de alterar as condições de 

ingresso na universidade, utilizado no processo de seleção e ocupação 

de vagas dos cursos de graduação, não encontra respaldo normativo. 

Não fosse apenas isso, a alteração dos critérios adotados em edital, nos 

termos da exordial, desprestigia todos os candidatos que preencheram os 

requisitos editalícios e realizaram a respectiva matrícula conforme as 

regras, criando uma situação anti-isonômica e de indesejável insegurança 

jurídica. Sobre o tema, calha citar a doutrina de Geraldo Ataliba destacado 

do voto do Des. Luiz Carlos no julgamento da Apelação n.º 4712/2013 que 

assim diz: ’Não teria sentido que os cidadãos se reunissem em República, 

erigissem um Estado, outorgassem a si mesmos uma Constituição, em 

termos republicanos, para consagrar instituições que tolerassem ou 

permitissem – seja de modo direto, seja indireto – a violação da igualdade 

fundamental, que foi o próprio postulado básico, condicional da ereção do 

regime. Que dessem ao Estado – poderes para serem usados criando 

privilégios, engendrando desigualações, favorecendo grupos ou pessoas, 

ou atuando em detrimento de quem quer que seja. A res publica é de todos 

e para todos. Os poderes que de todos recebe devem traduzir-se em 

benefícios e encargos iguais para todos os cidadãos. De nada valeria a 

legalidade se não fosse marcada pela igualdade. (...)’ (ATALIBA, Geraldo. 

República e Constituição, atual, por Rosolea Miranda Folgosi, 3.ª edição, 

Malheiros, São Paulo, 2011, pg. 156 e 158/159). É da jurisprudência local: 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — 

MATRÍCULA DE ALUNO EM CURSO SUPERIOR — NÃO CONCLUSÃO DO 

ENSINO MÉDIO — IMPOSSIBILIDADE. A conclusão do ensino médio para o 
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ingresso em curso de graduação em instituição de ensino superior é 

obrigação a todos imposta pelo artigo 44, II, da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996. A aprovação em vestibular não autoriza, pois, a 

efetivação de matrícula em curso superior, não concluído o ensino médio. 

Recurso provido. (Apelação / Reexame Necessário 4864/2014, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 05/03/2015). Nesse sentido, não 

tendo preenchido os requisitos necessários, a denegação da segurança é 

medida que se impõe. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: (a) DENEGAR a segurança e, via de consequência, extinguir o 

processo, com resolução do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do CPC; 

(b) Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 

12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ; (c) Desnecessário o reexame 

necessário, posto que denegada a ordem (Lei nº 12.016/09, Art. 14, § 1º); 

(d) Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo; (e) Às providências. (f) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003699-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. N. R. (IMPETRANTE)

RAFAEL FILIPE FONSECA MENEZES (ADVOGADO(A))

DANIELA FONSECA MENEZES (ADVOGADO(A))

K. D. C. (IMPETRANTE)

RANGEL LUIS SILVA MACHADO (ADVOGADO(A))

CINESIO DA SILVA ROCHA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE JESUS DAVID DIAS CORREA OAB - 725.944.971-34 

(REPRESENTANTE)

DEBORA PEREIRA NAVES OAB - 834.116.231-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

REITORA ANA MARIA DI RENZO (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 

LIMINAR impetrado por ANNA BEATRIZ NAVES RODRIGUES E KAROLINA 

DIAS CORREA, representadas por suas genitoras, contra ato da REITORA 

DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, todos qualificados 

nos autos. Narram as impetrantes, em síntese, que obtiveram nota para 

ingressar no curso de Direito da UNEMAT, sendo-lhes negada a matrícula 

em razão da ausência de Certificado de Conclusão de Ensino Médio. 

Diante da situação exposta, volve-se perante este Juízo requerendo seja 

concedida liminarmente o direito de matricular-se no curso ofertado pela 

UNEMAT e, no mérito, a concessão da segurança confirmando-se a 

liminar. Junto à inicial aportaram documentos. Liminar indeferida. 

Informações no sentido de denegação da segurança. Parecer do 

Ministério Público pugnando pela denegação da ordem. É o que merece 

registro. Fundamento e Decido. Versam os autos sobre pedido de liminar 

impetrado por impetrado por AMANDA CAROLINA AUGUSTO, 

representadas por sua genitora, contra ato da REITORA DA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em síntese, 

ser ilegal negar-lhe a matrícula para o curso que foi aprovada em razão da 

ausência do Certificado de Conclusão do Ensino Médio. É caso de 

denegação da segurança. De acordo com o inciso II, do art. 44, Lei nº 

9.394/96 (lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a conclusão de 

ensino médio é requisito necessário para ingresso no curso de 

graduação: “Art. 44 – A educação superior abrangerá cursos e programa: 

I... II- de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino 

médio ou equivalente e tenham sido classificado em processo seletivo; ” 

Nesse sentido, o edital de abertura do concurso vestibular (n.º 002/2018) 

exigiu expressamente como documento necessário para efetiva matrícula 

o certificado de conclusão de ensino médio ou equivalente, bem como a 

sanção de perda do direito à matrícula em caso de não apresentação dos 

documentos exigidos e elencados no item 19.4 do edital: “19.4. O 

candidato aprovado deverá apresentar os seguintes documentos para 

realização da matrícula: a) Certificado de conclusão do ensino médio ou 

equivalente (original e fotocópia); b) (...)” “19.7.2 Nos termos da 

Normatização Acadêmica da UNEMAT e do Art. 44, II da Lei nº. 9.394, de 

20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), a comprovação de escolaridade do Ensino Médio é condição 

indispensável para formalização da matrícula. Portanto, será anulada a 

aprovação e desclassificado o candidato que não apresentá-la.” – 

destacou-se. É sabido que o edital fixa as regras do certame, fazendo LEI 

ENTRE AS PARTES. O poder público exibe suas condições e o 

vestibulando, inscrevendo-se, concorda com elas. Trata-se de 

decorrência lógica do princípio da legalidade e moralidade, como também 

pelo da vinculação ao edital. Na espécie, a parte impetrante tinha plena 

ciência dos documentos necessários para a formalização da matrícula e 

da consequência da não apresentação dos mesmos no momento da 

matrícula. Não obstante, optou por realizar o vestibular. Note-se, aliás, que 

os documentos acostados à inicial são claros em afirmar que as alunas 

estão cursando o terceiro e quarto semestre do ensino médio. Portanto, 

somente terminarão o ensino médio em dezembro de 2018 se alcançarem 

as notas mínimas necessárias. Trata-se, portanto, de evento futuro e 

incerto. Assim, não parece razoável obrigar o impetrado a providenciar 

matrícula de candidato em desacordo com o edital e lei nacional por 

circunstâncias que também foram totalmente alheias a sua vontade, 

sobretudo porque, como já mencionado, o edital, neste ponto, foi claro e 

previu detalhadamente os requisitos e documentos necessários para o 

ingresso na graduação. Com efeito, a pretensão de alterar as condições 

de ingresso na universidade, utilizado no processo de seleção e 

ocupação de vagas dos cursos de graduação, não encontra respaldo 

normativo. Não fosse apenas isso, a alteração dos critérios adotados em 

edital, nos termos da exordial, desprestigia todos os candidatos que 

preencheram os requisitos editalícios e realizaram a respectiva matrícula 

conforme as regras, criando uma situação anti-isonômica e de indesejável 

insegurança jurídica. Sobre o tema, calha citar a doutrina de Geraldo 

Ataliba destacado do voto do Des. Luiz Carlos no julgamento da Apelação 

n.º 4712/2013 que assim diz: ’Não teria sentido que os cidadãos se 

reunissem em República, erigissem um Estado, outorgassem a si mesmos 

uma Constituição, em termos republicanos, para consagrar instituições 

que tolerassem ou permitissem – seja de modo direto, seja indireto – a 

violação da igualdade fundamental, que foi o próprio postulado básico, 

condicional da ereção do regime. Que dessem ao Estado – poderes para 

serem usados criando privilégios, engendrando desigualações, 

favorecendo grupos ou pessoas, ou atuando em detrimento de quem quer 

que seja. A res publica é de todos e para todos. Os poderes que de todos 

recebe devem traduzir-se em benefícios e encargos iguais para todos os 

cidadãos. De nada valeria a legalidade se não fosse marcada pela 

igualdade. (...)’ (ATALIBA, Geraldo. República e Constituição, atual, por 

Rosolea Miranda Folgosi, 3.ª edição, Malheiros, São Paulo, 2011, pg. 156 e 

158/159). É da jurisprudência local: APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 

— MANDADO DE SEGURANÇA — MATRÍCULA DE ALUNO EM CURSO 

SUPERIOR — NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO — IMPOSSIBILIDADE. 

A conclusão do ensino médio para o ingresso em curso de graduação em 

instituição de ensino superior é obrigação a todos imposta pelo artigo 44, II, 

da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. A aprovação em vestibular 

não autoriza, pois, a efetivação de matrícula em curso superior, não 

concluído o ensino médio. Recurso provido. (Apelação / Reexame 

Necessário 4864/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 

05/03/2015). Nesse sentido, não tendo preenchido os requisitos 

necessários, a denegação da segurança é medida que se impõe. ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: (a) DENEGAR a 

segurança e, via de consequência, extinguir o processo, com resolução 

do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do CPC; (b) Sem custas e 

honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 

do STF e 105 STJ; (c) Desnecessário o reexame necessário, posto que 

denegada a ordem (Lei nº 12.016/09, Art. 14, § 1º); (d) Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo; (e) Às 

providências. (f) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000842-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO RAMSAY TORRES (REQUERENTE)

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Trata-se de Aclaratórios interpostos pelo autor, nos quais 
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aponta omissão na decisão que indeferiu a liminar, ao fundamento de que 

este Juízo deixou de tratar dos seguintes pontos: (a) afastamento da 

preliminar de ilegitimidade passiva; (b) pedido de liminar para rescisão dos 

110 contratos realizados pela Administração Pública com base no edital 

impugnado; (c) bloqueio de bens e valores do Prefeito Municipal de 

Cáceres e Secretária de Educação; (d) suspensão do contrato dos 

motoristas de ônibus; (e) requisição de documentação pertinente à 

Municipalidade para desenrolar do feito. Certificou-se a tempestividade 

recursal. Contrarrazões apresentadas pelo Município de Cáceres. Nova 

manifestação do autor. Os autos vieram conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e Decido. Em primeiro, recebo os Embargos de 

Declaração já que tempestivos. Referente ao mérito, alguns 

esclarecimentos devem ser feitos. De se dizer que ao tempo da inicial, os 

pedidos constantes do processo eram estes: “i) Em sede liminar, sejam os 

efeitos jurídicos do Edital 001/2018 suspensos imediatamente, 

suspendendo-se a consecução dos atos administrativos relacionados ao 

certame simplificado, a fim de que a Administração Municipal seja impedida 

de realizar os contratos franqueados pelo referido Edital; ii) Que este MM. 

Juízo requisite, da Municipalidade, a documentação necessária ao ser 

despachada a inicial, consistente nos expedientes de afastamento por 

licença-médica, licença-maternidade, licença-prêmio, e outros 

afastamentos previstos em Lei, concedidos aos Servidores que seriam 

substituídos pelos novos contratados (Edital 001/2018), além de rol de 

profissionais que estão exercendo função de direção ou coordenação 

pedagógica, que também seriam substituídos pelos contratados a partir do 

Edital Simplificado 001/2018, tudo isso considerando as justificativas 

apresentadas pela Prefeitura à instauração do Certame. viii) A 

procedência integral dos pedidos, confirmando-se a liminar suscitada, 

para decretar a invalidade do ato lesivo ao patrimônio público e à 

moralidade (e demais princípios do art. 37 CRFB/88), anulando 

definitivamente o Edital 001/2018, cassando todo e qualquer efeito jurídico 

que, eventualmente, tenha produzido, inclusive eventuais contratações. ix) 

A condenação dos requeridos no pagamento de indenização em patamar 

não inferior a R$100.000,00 (cem mil reais), pelos danos morais coletivos 

causados, em quantia a ser depositada/aplicada em um fundo 

especialmente formulado e destinado a projetos sociais na Área da 

Educação Municipal, a serem desenvolvidos, tudo com a aprovação e 

fiscalização do i. Conselho Municipal de Educação;” (destaques no 

original) Em sede de impugnação, a parte autora inova em seus pedidos e 

requer: “i) O completo rechaço da preliminar de ilegitimidade passiva 

aventada pelos requeridos, prosseguindo o feito em seus ulteriores 

termos, pugnando seja conformado o polo passivo deste processo, 

listando-se, formalmente, aqueles que o compõe, para constar, de modo 

individualizado, o Município de Cáceres (CNPJ n. 03.214.145/0001-83), a 

pessoa do Prefeito Municipal (já qualificado nas disposições preambulares 

da inicial) e a pessoa da Secretária de Educação (já qualificada nas 

disposições preambulares da inicial), tudo para que no futuro não venham 

os requeridos a aventar que não participaram e não sabiam deste feito; ii) 

Sem desconsiderar os fatos supervenientes à data de propositura desta 

Ação, a análise IMEDIATA da medida liminar, para que: a) Sejam os efeitos 

jurídicos do EDITAL n. 001/2018 suspensos imediatamente, 

suspendendo-se a consecução dos atos administrativos relacionados ao 

certame simplificado, a fim de que a Administração Municipal seja impedida 

de realizar novos contratos franqueados pelo referido Edital, tudo sob 

pena de multa arbitrada em patamar não inferior ao valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) por ato de descumprimento; b) Sejam rescindidos, 

imediatamente, os 110 (cento e dez) contratos realizados pela 

Administração Pública com base no EDITAL 001/2018, fundamentados em 

“vagas livres”, nos quais os requeridos assumem taxativamente, e de 

forma incontroversa, que os contratos foram celebrados à ilharga das 

disposições legais e constitucionais, já que não há necessidade 

temporária de excepcional interesse público que justifique os contratos 

temporários (discriminados no Anexo n. 01) – tudo com base no art. 37, 

§2º, da CRFB/88; c) Com fulcro no art. 297 do NCPC c.c. art. 11 da Lei de 

Ação Popular, requer seja imediatamente determinado o bloqueio de bens 

e valores nas contas bancárias do Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal e da Ilustríssima Secretária Municipal de Educação, no montante 

de R$ 603.913,44 (seiscentos e três mil e novecentos e treze reais e 

quarenta e quatro centavos), valor estimado referente ao que já foi gasto 

pelo Município com os 110 (cento e dez) contratos assumidamente ilegais 

de servidores temporários para vagas livres (definitivas), sendo que se 

forem mantidos os contratos, a média estimada de danos ao erário será de 

R$ 1.085.843,67 (um milhão e oitenta e cinco mil e oitocentos e quarenta e 

três reais e sessenta e sete centavos); d) Seja suspensa 

IMEDIATAMENTE a permissão para dirigir ônibus escolares dos 

contratados Anderson Luiz da Silva Cunha foi contratado sob o n. 

295/2018 (data 03.04.2018 – 21.12.2018); Celso Bueno Tavares foi 

contratado sob o n. 121/2018 (data 12.03.2018 – 12.04.2018)[1][16]; José 

Luiz Torres da Cunha foi contratado sob o n. 99/2018 (data 12.03.2018 – 

09.04.2018)[2][17]; Marco Antônio do Nascimento foi contratado sob o n. 

261/2018 (data 19.03.2018 – 11.01.2019); Marcos Ortiz Torres foi 

contratado sob o n. 153/2018 (data 12.03.2018 – 21.12.2018); Olivan Dias 

de Souza foi contratado sob o n. 330/2018 (data 18.04.2018 – 

21.12.2018); e Sebastião Oliveira Ramos foi contratado sob o n. 154/2018 

(data 12.03.2018 – 21.12.2018), até entrega nos autos, pelos requeridos, 

dos respectivos Certificados de Aprovação em Curso Especializado para 

Condutores de Veículos de Transporte Escolar, devidamente atualizado e 

regular; iii) REITERA-SE o pedido da exordial, para que este MM. Juízo 

requisite, da Municipalidade, toda a documentação consistente nos 

expedientes de afastamento por licença médica, licença-maternidade, 

licença-prêmio, e outros afastamentos previstos em Lei, concedidos aos 

Servidores que foram substituídos pelos contratados (Edital 001/2018), 

além de rol de profissionais que estão exercendo função de direção ou 

coordenação pedagógica, que também foram substituídos pelos 

contratados a partir do Edital Simplificado 001/2018, tudo isso 

considerando as justificativas apresentadas pela Prefeitura à instauração 

do Certame e à celebração dos contratos, de modo a averiguar-se a 

veracidade e idoneidade das justificativas lançadas a cada contratação, 

concedendo-se o prazo de 72 (setenta e duas) horas para a juntada da 

integralidade da documentação aos autos, sob pena de multa diária em 

patamar não inferior a R$ 1.000,00 (mil) reais e responsabilização dos 

gestores por desobediência (art. 8º da Lei de Ação Popular); iv) 

Requer-se, junto da documentação a ser requisitada, seja determinada a 

juntada dos Contratos n. 01 (um) a 82 (oitenta e dois), bem como dos 

Contratos de ns. 100, 114, 123, 133, 140, 144, 145, 155, 174, 176, 203, 

212, 222, 237, 244, 253, 258, 260, 269, 291, 317, 347, 388 e 389 e 

quaisquer demais contratos publicados após a contestação, com seus 

respectivos expedientes comprobatórios, que os requeridos não 

acostaram aos autos e sequer justificaram na documentação carreada em 

sede de contestação, tudo no prazo do item anterior, com as mesmas 

penalidades;” (destaques no original) Pois bem. Quanto à legitimidade 

passiva, este Juízo já decidiu, apontando que a Prefeitura Municipal de 

Cáceres e a Secretaria de Educação, que foram indicados no polo passivo 

da inicial, não são dotados de personalidade jurídica, sendo, à evidência, 

ilegítimos para figurar no presente feito, exigindo a sua exclusão do 

processo. Entretanto, tendo o Município de Cáceres assumido a defesa do 

processo, fica superada a questão da ilegitimidade. Por outro lado, o 

requerente apontou apenas órgãos públicos na petição inicial, de forma 

que impossível se mostra a alteração do polo passivo da ação neste ponto 

do procedimento, após efetiva citação e resposta, em razão do preceito 

da estabilidade da lide, conforme reiterada jurisprudência sobre o tema: 

PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO DE POSSE. AÇÃO PETITÓRIA. ALTERAÇÃO 

DO PÓLO PASSIVO APÓS CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DO PROCESSO. - Conforme 

princípio da estabilização subjetiva do processo após a citação válida, não 

é permitida a alteração das partes litigantes, salvo nos casos 

expressamente permitidos em lei, nos termos dos artigos 41 e 264 CPC. 

(TJ-MG - AC: 10071100003020001 MG, Relator: Duarte de Paula, Data de 

Julgamento: 09/10/2014, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 16/10/2014). AGRAVO DE INSTRUMENTO, DECISÃO 

MONOCRÁTICA. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS E SUSPENSÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO APÓS CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCIPIOS DA 

CELERIDADE, EFETIVIDADE E ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DO 

PROCESSO. PROVIDO O RECURSO. (TJ-RS - AI: 70045807419 RS, 

Relator: Nara Leonor Castro Garcia, Data de Julgamento: 02/11/2011, 

Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

07/11/2011) Com efeito, não sendo possível a alteração do polo passivo 

da ação, prejudicados ficam os pedidos dai decorrentes. Entretanto, por 

estar se imputando atos ilegais a representantes públicos, encaminhe-se 

cópia do feito ao Ministério Público para apurar eventuais 

responsabilidades. Referente à notícia de que existem motoristas que 

estão trabalhando sem apresentar documentação essencial a função, 
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observo que se trata de pedido não aventado na inicial, cuja alteração, de 

igual modo em sede de impugnação, é vedada pelo sistema processual 

civil hodierno, nos termos do art. 329 e 492 CPC. Veja: “Art. 329. O autor 

poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, 

independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do 

processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com 

consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade 

de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o 

requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto 

neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.” “Art. 492. É 

vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como 

condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe 

foi demandado.” No mesmo sentido, a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REALIZADA 

ANTES DA ANÁLISE DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA. PERDA DO OBJETO. OCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA 

OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. ALTERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL 

APÓS A CITAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I - 

Sendo a pretensão inicial dirigida apenas à realização de procedimento 

cirúrgico por plano de saúde, optando o autor por custear a intervenção 

médica antes mesmo da apreciação do pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela, resta clara a perda do objeto da ação. II - Ademais, não é 

possível ao autor alterar o pedido inicial, a fim de pretender a conversão 

da obrigação de fazer em perdas e danos, após a citação do réu. (TJ-MG 

- AC: 10145110013367001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 

28/08/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

09/09/2014) Entretanto, em razão da natureza da denúncia apresentada, é 

de noticiar o Ministério Público de forma incontinenti para providências que 

entender necessárias, para ser apurado em ação própria. Quanto ao 

pedido de requisição de prova documental, o caso é de deferimento do 

pedido, nos termos do art. 7.º, I, “b” da Lei da Ação Popular. Por fim, 

quanto ao cerne do pedido liminar (suspensão do edital e dos contratos 

administrativos em voga), entendo que a razão da decisão foi 

suficientemente explicitada no decisum embargado, não sobrevindo, neste 

momento, nenhum elemento que pudesse dar azo à reconsideração. É de 

se transcrever o teor da decisão em questão: “Vistos, etc. Cuida-se de 

Ação Popular com Pedido de Liminar ajuizada por José Eduardo Ramsey 

Torres contra a Prefeitura Municipal de Cáceres e a Secretaria de 

Educação Municipal, no qual alega, em síntese, ilegalidade no Processo 

Seletivo Simplificado n.º 001//2018. Segundo noticia a parte autora referido 

teste seletivo visa à contratação temporária de Professores em geral, 

Auxiliares de Serviços Gerais, Pedreiros, Motoristas de Ônibus, Guardas, 

Auxiliares de Desenvolvimento Infantil, Assistentes Administrativos e 

Nutricionistas, ao fundamento da necessidade de substituir profissionais 

efetivos no caso de afastamento por licença-médica, licença-maternidade, 

licença-prêmio, profissionais que estão exercendo função de direção ou 

coordenação pedagógica e outros tipos de afastamentos previstos na Lei, 

em caráter excepcional e por tempo determinado, e ainda formação de 

Cadastro de Reserva para os cargos. Aponta que referido concurso tem 

caráter eliminatório e classificatório e aptidão dos candidatos foi verificada 

pela análise curricular. Contudo, entende que referido teste seletivo não 

encontra guarida na Constituição da República, pois que seria forma de 

burla à obrigação constitucional de concurso público ou ao chamamento 

dos aprovados em concurso público recente, razão pela qual se volve 

perante este Juízo para requerer, em caráter liminar, a suspensão dos 

efeitos jurídicos do Edital 001/2018, bem como que este Juízo requisite a 

documentação necessária para instruir o feito. Liminar postergada para 

após a contestação. Audiência de conciliação frustrada. Contestação do 

Município de Cáceres, no qual indica a ausência de pressuposto válido 

processual. No mérito, sustenta a legalidade do referido teste seletivo, 

bem como que seguiu as orientações do Tribunal de Contas do Estado de 

Mato Grosso quanto à realização de processos seletivos simplificados. 

Impugnação à contestação. Os autos vieram conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e Decido. Em princípio, de fato, há ilegitimidade 

passiva dos entes apontados na inicial, já que a pessoa jurídica que tem 

capacidade processual é o Município de Cáceres e não a Prefeitura ou a 

Secretaria de Educação, que são destituídos desta qualidade processual. 

Entretanto, tendo havido resposta do ente correto, fica prejudicada a 

questão técnica apresentada. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, 

com fulcro no art. 298 do NCPC. Versam os autos sobre pedido de liminar 

para o fim de suspender os efeitos do Teste Seletivo n.º 001/2018. 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, NCPC. Por hora, é caso de indeferimento da liminar pleiteada. No 

que tange a esses contratos emergenciais firmados pela Administração 

Pública, importa assinalar que estes são exceções à regra do concurso 

público, expressamente prevista no art. 37, IX, da Constituição da 

República, que assim dispõe: "Art. 37. A administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). (...) 

IX - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado 

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público." 

Conforme se nota, o texto normativo elenca situações excepcionais em 

que são autorizadas as contratações temporárias para atender o 

excepcional interesse público. Sobre a matéria, o Supremo Tribunal 

Federal firmou entendimento com repercussão geral no RE 658.026/MG, 

extraindo a essência jurídica do art. 37, inciso IX da CF/88, no sentido de 

que só é válida a contratação temporária da administração pública, quando 

preenchidos os seguintes requisitos: a) os casos excepcionais devem 

estar previstos em lei; b) o prazo de contratação deve ser 

predeterminado; c) a necessidade deve ser temporária; d) o interesse 

público tem que ser excepcional; e) a necessidade de contratação seja 

indispensável. Pois bem. No caso em exame, o Teste Seletivo Simplificado 

em voga parece atender à regra constitucional e as orientações 

específicas do Tribunal de Contas do Estado que inclusive lançou cartilha 

com fim de orientar os órgãos municipais e estaduais acerca de sua 

deflagração, passível de acesso pela internet no seguinte link: 

http://jurisdicionado.tce.mt.gov.br/uploads/flipbook/CatilhaContratacaoTemp

oraria/index.html#// No caso, referido teste seletivo visa à contratação 

temporária de Professores em geral, Auxiliares de Serviços Gerais, 

Pedreiros, Motoristas de Ônibus, Guardas, Auxiliares de Desenvolvimento 

Infantil, Assistentes Administrativos e Nutricionistas, ao fundamento da 

necessidade de substituir profissionais efetivos no caso de afastamento 

por licença-médica, licença-maternidade, licença-prêmio, profissionais que 

estão exercendo função de direção ou coordenação pedagógica e outros 

tipos de afastamentos previstos na Lei, em caráter excepcional e por 

tempo determinado, e ainda formação de Cadastro de Reserva para os 

cargos. Portanto, ao que se depreende, trata-se de questão temporária e 

excepcional, própria do dia a dia da Administração Pública (afastamento 

de servidores efetivos), não havendo indícios de burla à obrigação de 

concurso público. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO 

DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. 

NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO DE FONOAUDIÓLOGO. CONTRATAÇÃO 

DE SERVIDORA TEMPORÁRIA EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA EFETIVA 

EM GOZO DE LICENÇA MÉDICA, GESTANTE E, DEPOIS, LICENÇA-PRÊMIO. 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ART. 

37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRANSITORIEDADE DA 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. 

INEXISTÊNCIA DE CARGO VAGO. PRECEDENTES. A contratação de 

servidor temporário para substituição de servidor efetivo em gozo de 

licença de saúde; licença gestante; licença por motivo de doença de 

pessoa da família; licença para trato de interesses particulares e cursos 

de capacitação, pode resultar em desaparelhamento transitório dos 

serviços prestados pela Administração Pública e não demonstra a 

existência de cargo vago para provimento por meio de concurso público. 

APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS 

PREVISTO NO EDITAL. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO 

PRORROGADO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO NA 

ESCOLHA DO MOMENTO OPORTUNO PARA NOMEAÇÃO DENTRO DA 

VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO NÃO CONSTATADA. "Dentro do 

prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o 

momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a 

própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um 

direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao 

poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número 

específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos 

aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria 

Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo 

candidato aprovado dentro desse número de vagas. (STF, rel. Min. Gilmar 

Mendes)". (TJ-SC - AI: 40138679020168240000 Navegantes 

4013867-90.2016.8.24.0000, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de 
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Julgamento: 21/09/2017, Quarta Câmara de Direito Público). 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO – 

REAPRECIAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

– PROFESSOR SUBSTITUTO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – 

INOCORRÊNCIA – CONTRATAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR 

EFETIVO – NULIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 

37, II DA CRF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO NO STJ e NO STF – DECISÃO NÃO RETRATADA. O STF 

firmou entendimento, em repercussão geral, de que o contrato temporário 

de trabalho, firmado com a Administração Pública, somente se renovado 

sucessivamente inquina-se de nulidade, porque, nessa hipótese, infringe o 

acesso ao Serviço Público via concurso (CF, art. 37, II). A contratação 

para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, 

qual seja, a substituição de professores concursados, afastados da 

docência, não viola o acesso ao Serviço Público, por concurso, e tem 

autorização na Carta Magna (CRF, art. 37, IX), bem como na legislação 

estadual. Se o contrato temporário de trabalho, firmado com a 

Administração Pública, é válido, descabe falar em direito ao levantamento 

do depósito de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990. 

(TJ-MT - APL: 00088156820128110006 71337/2015, Relator: DES. MÁRCIO 

VIDAL, Data de Julgamento: 03/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/07/2017). – grifou-se. 

Referente à eventual cadastro de reserva, vê-se que se trata de 

orientação do próprio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, além 

de atender, ao certo, ao princípio da continuidade do serviço público, da 

eficiência na gestão pública e da economicidade, não sendo razoável 

aguardar o afastamento do servidor para então abrir teste seletivo e 

preencher temporariamente o cargo em prejuízos dos alunos da rede 

municipal. Confira-se: “Com relação às vagas a serem preenchidas, 

deve-se constar no edital o número total por funções. É possível que a 

administração pública realize processo seletivo para contratação 

posterior, por meio de cadastro de reserva, formalizando os contratos dos 

selecionados à medida que surgir a necessidade durante o período de 

validade do processo seletivo. Essa medida é bastante eficaz para 

contratação de pessoal, a fim de preencher cargos que há grande 

rotatividade de servidores, seja por licenças, afastamentos, 

aposentadorias ou exonerações, como por exemplo, professor e 

profissionais da saúde, uma vez que é difícil definir, previamente, o 

número de contratações a serem realizadas durante o ano, evitando-se, 

assim, a falta de profissional em posto de saúde ou em salas de aula por 

longos períodos, por exemplo.” – grifou-se. (item 3.4.). Quanto à eventual 

preterição de candidatos aprovados no certame público, compete a cada 

um dos que se sentirem lesionados buscarem o Poder Judiciário, como de 

fato o fazem desde a homologação do referido concurso, para o fim de 

demonstrar ilegalidade na ausência de nomeação. Ademais, embora tenha 

havido processo seletivo para contratação temporária de professores na 

vigência de certame público, o requerente não demonstrou a alegada 

existência de contratos em preterição a cargos efetivos, pois o que restou 

constatado até o momento é que os contratos precários existentes 

suprem vagas de professores ou outros servidores efetivos 

temporariamente afastados dos respectivos cargos. Com efeito, não 

havendo por hora plausibilidade do direito posto em debate, o 

indeferimento da liminar é medida impositiva. Isso posto, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: a) Indeferir a tutela antecipada, por hora, 

nos termos do art. 298 NCP; b) Vistas ao Ministério Público; c) Intimem-se 

as partes. Cumpra-se. Às providências.” Deve-se acrescentar, por 

oportuno, que além da ausência de verossimilhança das alegações, há 

ainda no caso o periculum in mora reverso, fator impeditivo de concessão 

da liminar. Nesse sentido: “Na concessão da liminar, pela ampla discrição 

com que age, deve o juiz redobrar de cautelas sopesando maduramente a 

gravidade e a extensão do prejuízo alegado, que será imposto aos 

requeridos.” (TJRS, Primeira Câmara, Agr. 584.044.135m 26.2.85, rel. Des. 

Athos Gusmão Carneiro, RT 598/191). “Vale colacionar no ensejo a norma 

do art. 401 do CPC de Portugal em que o juiz é aconselhado a, ocorrentes 

a plausibilidade do bom direito e o perigo na demora, conceder a liminar 

salvo se o prejuízo resultante da providência exceder o ano que com ela 

se quer evitar’. Em suma, por vezes a concessão da liminar poderá ser 

mais danosa ao réu, do que a não concessão ao autor. Portanto, tudo 

aconselha o magistrado prudentemente perquirir sobre o fummus boni 

iures, sobre o periculum in mora e também sobre a proporcionalidade entre 

o dano invocado pelo impetrante e o dano que poderá sofrer o impetrado 

(ou, de modo geral, o réu em ações cautelares)”. (Athos Gusmão 

Carneiro. Liminares na Segurança Individual e Coletiva. Revista da AJUfe. 

Brasília: março/junho 1992). No caso, conforme dito, o referido edital e 

contratos administrativos subsequentes visam proceder à contratação 

temporária para a área da educação de Professores em geral, Auxiliares 

de Serviços Gerais, Pedreiros, Motoristas de Ônibus, Guardas, Auxiliares 

de Desenvolvimento Infantil, Assistentes Administrativos e Nutricionistas 

para necessidade de substituir profissionais efetivos no caso de 

afastamento por licença-médica, licença-maternidade, licença-prêmio, 

profissionais que estão exercendo função de direção ou coordenação 

pedagógica e outros tipos de afastamentos previstos na Lei, em caráter 

excepcional e por tempo determinado, e ainda formação de Cadastro de 

Reserva para os cargos. Assim, eventual deferimento do pedido no 

sentido de rescindir imediatamente os contratos administrativos significaria 

afetar e paralisar a educação municipal de crianças e adolescentes até 

eventual deslinde da questão, colidindo frontalmente com o direito 

inequívoco à educação de que gozam, bem como com a obrigação 

constitucional do Estado do dever de educar e o princípio da continuidade 

do serviço público. Deste modo, o prejuízo à coletividade seria bem maior 

em caso de concessão da tutela reivindicada, de sorte que o 

indeferimento do pedido em voga atende não apenas a ausência de fumus 

boni iures, mas também a necessária observância do preceito da proteção 

integral dos infantes e aos preceitos da razoabilidade e proporcionalidade. 

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido: (a) 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA DAR-LHES 

PROVIMENTO, para o fim de suprir as omissões acima indicadas no 

sentido de: (01) excluir a Prefeitura Municipal e Secretaria de Educação do 

pólo passivo da lide, incluindo-se o Município de Cáceres; (02) indeferir a 

alteração do pólo passivo e do pedido, bem como os pedidos deles 

decorrentes, após citação, em razão do óbice processual civil; (03) deferir 

a requisição da documentação apontada nos itens III e IV da impugnação 

(Id 14684617) junto à Municipalidade, a ser cumprida no prazo de 30 

(trinta) dias, devendo-se proceder a intimação através de mandado 

judicial; (04) Oficiar o Ministério Público Estadual, encaminhando cópia 

integral do feito, noticiando em especial os fatos constantes no item II, c e 

d da impugnação (Id 14684617) para providências que entender 

pertinentes; (05) manter, no mais, os termos da decisão id 14767206; (b) 

Restituam-se os prazos; (c) Ao Ministério Público. (d) Intimem-se todos. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 51949 Nr: 1276-61.2006.811.0006

 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: MARCELIZE DA SILVA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

ANDREA VICARI WEISSHEIMER - OAB:8914-OAB/MT, ANDREI TEIXEIRA 

COSTA TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9309/O, JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA 

E LIMA - OAB:2394 MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MT - 

OAB:

 Vistos, etc.

Pugna o exequente à fl. 221 pela intimação da parte executada com o fito 

de fornecer ficha financeira para a realização do cálculo contábil, no 

entanto, compete à parte credora promover os atos imprescindíveis para o 

recebimento do valor, inclusive com a juntada da documentação 

necessária e memória de cálculo, forte no art. 798 do CPC.

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

(a) Indeferir o pleito retro, bem como intimar a parte autora para, no prazo 

de 30 (trinta) dias úteis, emendar o pleito de cumprimento de sentença, a 

fim de apresentar nos autos planilha de cálculos devidamente corrigida 

nos termos da decisão (fls. 85/96 e fl. 102), sob pena de indeferimento do 

pleito;

(b) Decorrido o prazo supra, havendo ou não manifestação pelo 

requerente, volvem-me os autos conclusos;

(c) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 21293 Nr: 2149-03.2002.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DIONELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Exequente nos 

quais se insurge contra decisão que indeferiu pedido de compensação de 

créditos e determinou a devolução de valores recebidos em duplicidade 

(fls. 228/229).

In casu, os embargos declaratórios não podem ser conhecidos, já que não 

se encontra omissão, obscuridade ou contradição que autorize o 

provimento do recurso, mas irresignação da parte devedora quanto ao 

conteúdo da decisão prolatada, de forma que recebo a peça como pedido 

de reconsideração.

Em sendo assim, mantenho a decisão impugnada pelos próprios 

fundamentos.

Considerando que a atualização do valor que deve ser devolvido (fl.240) 

foi realizada nos moldes tabulados na decisão retro e que o mesmo 

encontra-se depositado em juízo, seu levantamento é a medida que se 

impõe.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) Não conhecer dos Embargos Declaratórios por não atender aos 

pressupostos processuais constantes do art. 1.022 do CPC;

(b) Determino o levantamento do valor depositado à fl. 238, em favor do 

Município, na conta informada;

(c) Acerca do valor principal, tratando-se de precatório, aguarde-se a 

informação da liquidação;

(d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 157126 Nr: 4881-68.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO- UNEMAT, COVEST-COMISSÃO DE VESTIBULAR DA 

UNIVERSIDADE DE M, LOTÉRICA CÁCERES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - 

OAB:4727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Adorno Lopes - 

OAB:14308, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O, JANAINA 

HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA ALBINO - 

OAB:5988/MT, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE - 

OAB:12.768, RAFAELA EMÍLIA BORTOLINI - OAB:15976, THIAGO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO 

DA COSTA - OAB:12985

 Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença, que depende apenas de 

homologação dos cálculos apresentados pelo Exequente às fls. 107/115, 

os quais merecem acolhida, vez que foram elaborados conforme os 

valores determinados no Acórdão de fls. 82/87, bem como aplicou-se os 

índices de correção e atualização estabelecidos pela decisão de fls. 

32/36.

Devidamente intimada para se manifestar acerca do cálculo apresentados, 

a Executada UNEMAT quedou-se silente (fls.134/135).

Por sua vez, a Executada Lotérica Cáceres LTDA-ME, concordou com os 

cálculos apresentados, bem como efetuo o depósito de 50% do valor 

correspondente à condenação e as custas e taxas processuais (fls. 

124/130).

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Homologar os cálculos ora apresentados que apurou o valor total de R$ 

7.286,63 (sete mil duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e três 

centavos), sendo o PRINCIPAL: R$ 6.097,34 e HONORÁRIOS de R$ 

1.189,29;

b) Determinar o levantamento do valor de R$ 3.643,31 (três mil seiscentos 

e quarenta e três reais e trinta e um centavos) depositados pela 

Executada Lotérica Cáceres LTDA-ME (fl. 127), na conta informada à 

fl.133;

 c) Em relação à condenação da UNEMAT, cumpra-se 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;

d) Com a informação da liquidação, voltem conclusos;

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 156902 Nr: 4649-56.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por ADAIR DA SILVA 

OLIVEIRA contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES.

A parte autora pugnou nos autos pelo pagamento de supostas diferenças 

de valores decorrentes de desatualização (fls. 460/468).

O Município informou o pagamento das requisições às fls. 456/457, bem 

como pugnou pelo indeferimento do pleito (fls. 470/472).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

No que tange ao pleito da requerente, deve-se ressaltar que a Súmula 

Vinculante nº 17 do STF, estabeleceu não incidir atualização no período 

entre a expedição da requisição ou precatório e seu efetivo pagamento, 

não prosperando, portanto, referida alegação.

Sendo assim, a satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção 

do feito com resolução de mérito, conforme decisão retro.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Indefiro o pleito de fl. 462, pelos fundamentos acima indicados;

b) Cumpra-se integralmente a decisão retro fl. 459;

c) Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 99816 Nr: 4904-19.2010.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE HELENA SVERSUTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE HELENA SVERSUTH - 

OAB:7807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, em obediência ao art. 1º do 

Provimento n.68, de 3 de maio de 2018, da Corregedoria Nacional de 

Justiça, INTIMO a parte autora, por meio de seu advogado, para que fique 

ciente de que será expedido Alvará visando o levantamento do valor 

objeto da RPV, conforme 66/70, bem como, querendo, apresente 

impugnação. Em ato contínuo, impulsiono os autos em carga ao requerido 

para que também fique intimado.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010529-19.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

SIDINEIA CRUZ DE LAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))
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OI S.A (REQUERIDO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR OLAVO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RENATA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS, APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010597-66.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

CANDIDO JARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS: 

1 - JUNTE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ATUALIZADO 2 - 

APRESENTE AS CONTRARRAZÕES

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007966-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AGNALDO LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003790-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

LEILSON CARLOS NEPOMUCENO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA PROCESSO n. 

1003790-18.2016.8.11.0006 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCARD 

S.A Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 585, Edifício Jauaperi, ALPHAVILLE 

INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 POLO PASSIVO: Nome: 

LEILSON CARLOS NEPOMUCENO Endereço: RUA DAS PICARRAS, N 18, 

VILA NOVA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Senhor(a): EXECUTADO: 

LEILSON CARLOS NEPOMUCENO INTIMAR O EXECUTADO POR SEU 

ADVOGADO, PARA EM 10 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 (QUATROCENTOS E 

TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA DE SER LAVRADA 

CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO PARA O DEVIDO PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM 

PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR 

DESTA COMARCA, NA FORMA DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. 

CÁCERES, 2 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010680-19.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

JERONIMO GONCALVES PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 

COLACIONE O CÁLCULO ATUALIZADO NOS AUTOS

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003047-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 INTIMAR O EXECUTADO POR SEU ADVOGADO, PARA EM 10 

DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR 

TOTAL DE R$ 413,40 (QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA 

CENTAVOS), SOB PENA DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA 

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O 

DEVIDO PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS 

ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA 

FORMA DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011992-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OI MÓVEL S/A (EXEQUENTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

LEZIELE DA COSTA VIANA (EXECUTADO)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 INTIMAR A EXECUTADA POR SEU ADVOGADO, PARA EM 10 

DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR 

TOTAL DE R$ 413,40 (QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA 

CENTAVOS), SOB PENA DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA 

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O 

DEVIDO PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS 

ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA 

FORMA DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010356-92.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DANTAS MEHMERI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE PACHECO RANGEL (ADVOGADO(A))

IRMAOS CURVELO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 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 
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o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez 

pontos percentuais). (CPC, art. 523). R$ 1.711,15 (HUM MIL, SETECENTOS 

E ONZE REAIS E QUINZE CENTAVOS)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002535-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

ADRIELI ARRUDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 INTIMAR O RECLAMANTE POR SEU ADVOGADO, PARA EM 10 

DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR 

TOTAL DE R$ 413,40 (QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA 

CENTAVOS), SOB PENA DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA 

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O 

DEVIDO PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS 

ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA 

FORMA DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002535-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

ADRIELI ARRUDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 INTIMAR A PARTE DO RETORNO DOS AUTOS DA TURMA 

RECURSAL PARA, QUERENDO REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO 

DE 10(DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002054-62.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DA SILVA (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 INTIMAR O EXECUTADO POR SEU ADVOGADO, PARA EM 10 

DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR 

TOTAL DE R$ 413,40 (QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA 

CENTAVOS), SOB PENA DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA 

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O 

DEVIDO PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS 

ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA 

FORMA DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005533-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELIZABETH DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/11/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002527-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

EDUARDO SEGURA VIOLIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

CAIXA CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002527-77.2018.8.11.0006. REQUERENTE: EDUARDO SEGURA VIOLIN 

REQUERIDO: CAIXA SEGURADORA S/A, CAIXA CAPITALIZACAO S/A 

Vistos, etc. Ratifica-se os despachos/decisões praticados pelo juízo 

anterior. Recebe-se a inicial, eis que preenche os requisitos legais 

previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do 

CPC. Citem-se as requeridas, na forma e moldes legais. Considerando a 

proximidade da audiência designada, bem como o curto espaço de tempo 

para cumprimento dos atos necessários à sua realização, proceda a 

secretaria da vara com o agendamento de nova data, devendo as partes 

serem intimadas. Cumpra-se. Cáceres/MT, 02 de outubro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

1.024/2018-PRES.)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010435-71.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE DA SILVA (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 INTIMAR A RECLAMANTE POR SEU ADVOGADO, PARA EM 10 

DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR 

TOTAL DE R$ 413,40 (QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA 

CENTAVOS), SOB PENA DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA 

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O 

DEVIDO PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS 

ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA 

FORMA DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003002-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS (ADVOGADO(A))

REGINA GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003002-67.2017.8.11.0006. REQUERENTE: REGINA GUIMARAES 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 

do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em juntar em nome 

da parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) 

nos autos para o fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. Cáceres/MT, 

02 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 

Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003016-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARA CONCEICAO DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003016-51.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARA CONCEICAO DA SILVA 

COSTA REQUERIDO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

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

emende a inicial consistente em juntar em nome da parte autora 

comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos para o 

fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. Cáceres/MT, 02 de outubro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria 

n. 1.024/2018-PRES.)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002641-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE AGUILEIRA SILVA (REQUERENTE)

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO 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: 17/10/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005674-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ALMEIDA PAULA (REQUERENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 INTIMAR RECORRIDO, para apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005303-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

FERNANDA LIMA PEREIRA (ADVOGADO(A))

LEONIR FERNANDES GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

CRISTIANE RODRIGUES ARDAIA 95346724168 (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO (a) PARA INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO DO 

REQUERIDO NOVAMENTE 15526503 - Intimação NO PRAZO DE 24 HORAS 

, POSTO QUE, O AVISO DE RECEBIMENTO FOI DEVOLVIDO (15526148 - 

Correspondência devolvida (CORRESP). SENDO ASSIM, INTIMO, SOB 

PENA DE CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA, EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO 

DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011551-15.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

ILDEBRANDE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011551-15.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ILDEBRANDE OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA 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 

as partes compuseram acordo. Isto posto, homologa-se a transação 

pactuada, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, 

transitada em julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 

02 (dois) dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de 

alvará para levantamento integral dos valores depositados, devendo 

serem transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 21 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002527-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

EDUARDO SEGURA VIOLIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

CAIXA CAPITALIZACAO 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: 22/01/2019 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: 8010644-45.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FRANCISCO BORGES (REQUERENTE)

Maikon Carlos de Oliveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOREVER LIVING PRODUCTS BRASIL LTDA (REQUERIDO)

DIONISIO D ESCRAGNOLLE TAUNAY (ADVOGADO(A))

GLORIA MARIA DE LOSSIO BRASIL (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 INTIMAR para, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006603-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES PEREIRA DE BARROS (REQUERENTE)

RONALDO MARTIN FRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

EDUARDO FERNANDES FIDELIS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006603-81.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ALCIDES PEREIRA DE 

BARROS REQUERIDO: LUZIA DE OLIVEIRA SILVA Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de 

residência em seu nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o 

fim de fixar a competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV 

do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 
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para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 24 

de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MAX DE ARRUDA RONDON (REQUERENTE)

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000225-75.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ALESSANDRO MAX DE 

ARRUDA RONDON REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de 

residência em seu nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o 

fim de fixar a competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV 

do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 24 

de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007536-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007536-54.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA ANTONIA ALVES 

PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 24 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006775-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

TATIANE DA SILVA ASSIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006775-23.2017.8.11.0006. REQUERENTE: TATIANE DA SILVA ASSIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 24 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012027-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANY SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012027-19.2016.8.11.0006. REQUERENTE: EDIVANY SOARES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de 

residência em seu nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o 

fim de fixar a competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV 

do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 24 

de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002815-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002815-93.2016.8.11.0006. REQUERENTE: APARECIDO GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Para 

a análise do pedido de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá 

o(a) recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de 

hipossuficiência atualizada ou outro documento que comprove que o 

recolhimento do preparo prejudicará seu sustento próprio ou de sua 

família, haja vista que a gratuidade de justiça é automática somente em 

primeira instância. Intime-se. CÁCERES, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002526-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR (ADVOGADO(A))

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002526-29.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: D M DE SOUZA LARA MOVEIS 

E UTILIDADES - ME EXECUTADO: LUCIANE FERREIRA DE SOUZA Vistos, 

etc. Tendo em vista a diligência negativa juntada no ID 10768189, intime-se 

a parte Exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, indicar novo 

endereço da parte Executada para que seja cumprido o despacho de ID 

6097046, sob pena de extinção e arquivamento do processo. Intime-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011573-73.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA COSTA (EXEQUENTE)

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUXTRAVEL TURISMO LTDA - EPP (EXECUTADO)

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (EXECUTADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

AYMORE (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011573-73.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA GOMES DA 

SILVA COSTA EXECUTADO: LUXTRAVEL TURISMO LTDA - EPP, 

AYMORE, BANCO SANTANDER BRASIL S/A Vistos, etc. Com a edição do 

Provimento n°. 68-CNJ, este Juízo firmou o entendimento de que liberação 

de valores depositados ou bloqueados somente serão realizados após o 

trânsito em julgado da sentença que extinguir a execução nos termos do 

art. 924, do CPC. Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, requeira o que entender de direito. Após, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005044-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LELIS HENRIQUE DUARTE MORALECO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005044-89.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: LELIS HENRIQUE DUARTE MORALECO Vistos, etc. 

Intime-se a parte Exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se ou requerer o que entender de direito acerca da diligência 

juntada no ID 11990798, sob pena de arquivamento do processo. Após o 

decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005303-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

TATIANA RENATA DE MILLA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005303-84.2017.8.11.0006. REQUERENTE: TATIANA RENATA DE MILLA 

MENDES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida foi citada após a 

realização da audiência de conciliação. Isto posto, proceda a secretaria 

com o agendamento de nova solenidade, devendo as partes serem 

intimadas. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007005-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RICHELLE CUSTODIO GONCALVES DE SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007005-65.2017.8.11.0006. REQUERENTE: RICHELLE CUSTODIO 

GONCALVES DE SA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acoste aos autos cópia de seus documentos 

pessoais, bem como cópia do extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta balcão SCPC (a ser 

retirado na ACEC), atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da 

ação. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006999-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CLARA SILVA MEIRA (REQUERENTE)

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006999-58.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ANA PAULA CLARA SILVA 

MEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacione nos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta balcão SCPC (a ser 

retirado na ACEC), atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, bem como junte em nome da parte autora comprovante de endereço 

(conta de luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência 

deste Juízo. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007740-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

MARIANNE APARECIDA BASTO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007740-98.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIANNE APARECIDA 

BASTO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacione nos autos cópia do extrato de consulta de balcão 

SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta balcão SCPC 

(a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, bem como junte em nome da parte autora 

comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos para o 

fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004340-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CAMPOS DE BRITO (REQUERENTE)

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004340-76.2017.8.11.0006. REQUERENTE: FABIO CAMPOS DE BRITO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se o requerente para que, no prazo d 

e15 (quinze) dias, colacione nos autos cópia do extrato de consulta de 

balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta 

balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem como junte em nome da 

parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos 
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autos para o fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 24 

de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006776-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

TATIANE DA SILVA ASSIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006776-08.2017.8.11.0006. REQUERENTE: TATIANE DA SILVA ASSIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a requerente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, colacione nos autos cópia do extrato de consulta de 

balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta 

balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem como junte em nome da 

parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos 

autos para o fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 24 

de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006443-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN CESAR NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006443-56.2017.8.11.0006. REQUERENTE: RENAN CESAR NEVES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacione nos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta balcão SCPC (a ser 

retirado na ACEC), atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, bem como junte em nome da parte autora comprovante de endereço 

(conta de luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência 

deste Juízo. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

SANDRA MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001129-95.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SANDRA MARIA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colecione nos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta balcão SCPC (a ser 

retirado na ACEC), atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, bem como junte em nome da parte autora comprovante de endereço 

(conta de luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência 

deste Juízo. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JESSICA RIBEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000012-69.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JESSICA RIBEIRO RODRIGUES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a requerente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, colacione nos autos cópia do extrato de consulta de 

balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta 

balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000911-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL (ADVOGADO(A))

MARIA RITA MAIA MIRANDA (ADVOGADO(A))

FABIA PIRES DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000911-67.2018.8.11.0006. REQUERENTE: FABIA PIRES DE PAULA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a requerente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, colacione nos autos cópia do extrato de consulta de 

balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta 

balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO (ADVOGADO(A))

ADRIANO LUIZ MIRANDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000284-63.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIANO LUIZ MIRANDA DA 

CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacione nos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta balcão SCPC (a ser 

retirado na ACEC), atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da 

ação. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 2018.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON FERNANDO DA GLORIA TOLEDO (REQUERENTE)

CARMEM LUCIA HADDAD GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000215-31.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MAYCON FERNANDO DA 

GLORIA TOLEDO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se o requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, colacione nos autos cópia do extrato de 

consulta de balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de 

consulta balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LEITE (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000205-84.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CESAR LEITE REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacione nos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta balcão SCPC (a ser 

retirado na ACEC), atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da 

ação. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

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)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002641-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE AGUILEIRA SILVA (REQUERENTE)

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002641-16.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SIMONE AGUILEIRA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Em síntese, alega a 

requerente ser contratada pelo Executivo Estadual, sendo necessária a 

abertura de conta junto ao requerido para percepção de seu salário. Ao 

consultar seu extrato em 10/05/2018, verificou que não havia sido 

creditado os valores referentes a seu subsídio, tendo dirigido até o setor 

de recursos humanos de seu local de trabalho, onde foi informada que o 

ente público havia feito o pagamento e que procurasse a instituição 

financeira requerida. Aduz ainda que foi até a agência do requerido, 

sendo-lhe informada que sua conta estava ativa e desbloqueada, porém 

não era verdade, sendo que a retransmissão ocorreu após muita 

insistência e na madrugada do dia 17/05/2018. No mês subsequente 

novamente sua conta foi bloqueada. Depois de várias tentativas amigáveis 

para solução do impasse, porém sem sucesso, recorreu ao judiciário, 

requerendo em sede de tutela de urgência o desbloqueio de sua conta, 

bem como se abstenha de bloqueá-la indevidamente. É o que merece 

relato. Passa-se a decidir. Pois bem. Reporta-se ao pedido de tutela de 

urgência, com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Para tanto, 

exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da 

medida de urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, 

do Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da medida. Dos 

autos, há documentos indicadores da verossimilhança das alegações da 

requerente, especialmente no que diz respeito ao bloqueio indevido de sua 

conta, demonstrando assim a ilegalidade do ato por parte do requerido. 

Com relação ao perigo na demora, este encontra-se demonstrado, pois 

sem o seu salário em conta a requerente não pode pagar suas contas, 

como tampouco adquirir alimento para a subsistência de sua família. 

Assim, diante dos fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, 

é possível o deferimento da liminar e medidas necessárias para 

cumprimento da mesma. ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDE-SE: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os 

requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos 

defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para 

que o requerido, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetue o 

desbloqueio da conta 5821-X, agência 0184-8, bem como se abstenha a 

efetuar novo bloqueio, sob pena de multa diária de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); c) Cite-se a 

parte promovida, na forma e moldes legais; d) 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 o requerido apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

da mesma, nos termos requeridos na inicial; e) Intimem-se as partes da 

presente decisão, bem como da audiência designada para o dia 17 de 

outubro de 2018, às 16h45min; f) Cumpra-se com urgência. Cáceres/MT, 

02 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 

Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002619-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SADRAQUE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002619-55.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SADRAQUE MOREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

reconsideração em face a decisão de id.15077228, a qual indeferiu a 

tutela de urgência pretendida. Ista salientar que no ordenamento jurídico 

vigente inexiste previsão de tal pedido, aliado ao fato de que também não 

há, por ora, qualquer motivo apto à reforma da presente decisão. Isto 
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posto, mantém-se a decisão acima mencionada pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se o requerente. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de outubro 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010574-23.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND (ADVOGADO(A))

KARLA FERNANDA SOBRINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010574-23.2015.8.11.0006. REQUERENTE: KARLA FERNANDA 

SOBRINHO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Trata-se de cumprimento 

de sentença movido por KARLA FERNANDA SOBRINHO em desfavor de 

CLARO S/A. A parte executada apresentou recurso inominado. 

Manifestação da exequente de id. 12595253. É o que merece relato. 

Passa-se a decidir. Analisando o documento de id. 11544451, verifica-se 

ter havido erro por parte da executada, pois no presente momento o 

recurso inominado é incabível. Isto posto, com fulcro no princípio da 

fungibilidade, recebe-se a presente peça como embargos à execução (art. 

52, IX, da Lei 9.099/95). Intime-se a exequente para oferecer impugnação 

no prazo de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos a contadoria 

judicial para elaboração de cálculo, com a finalidade de elucidação do 

juízo. Na sequência, conclusos. Cumpra-se. Cáceres/MT, 02 de outubro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria 

n. 1.024/2018-PRES.)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005648-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA DE CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cartório de 2º Ofício de Cáceres (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005648-16.2018.8.11.0006. REQUERENTE: AMELIA DE CARVALHO 

SILVA REQUERIDO: CARTÓRIO DE 2º OFÍCIO DE CÁCERES 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 o feito versa sobre matéria 

de competência do Juízo da Diretoria do Foro. De acordo com a Portaria 

77/2016-PRES, os feitos administrativos tramitarão de forma física. Isto 

posto, extingue-se o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, IV, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Sentença 

publicada eletronicamente. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 02 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 213277 Nr: 1816-26.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO DE OLIVEIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE APARECIDA 

SOARES NEVES - OAB:15818

 Vistos etc,

Tendo em vista que o réu Lazaro de Oliveira Campos devidamente intimado 

conforme certidão de fls. 42, não compareceu até o presente momento, 

decreto sua REVELIA nos termos do artigo 367 do CPP. Redesigno para o 

dia 17 de abril de 2019, às 13h45min. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 213277 Nr: 1816-26.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO DE OLIVEIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE APARECIDA 

SOARES NEVES - OAB:15818

 Certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 213277 Nr: 1816-26.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO DE OLIVEIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE APARECIDA 

SOARES NEVES - OAB:15818

 Vistos etc;

I - Da defesa escrita (CPP, Art. 396-A).

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, Art. 397) dou regular prosseguimento ao feito.

II – Nos termos do Art. 399, do Código de Processo Penal, DESIGNO 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 27/09/2018, às 13h30min. 

(CPP, Art. 399).

 III - Na audiência de instrução e julgamento, proceder-se-á à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, nesta ordem e 

interrogatório do réu, passando-se, em seguida, aos debates e prolação 

de decisão (CPP, Art. 400).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do 

ato.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 227453 Nr: 12483-71.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO NERI BIZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Vistos em correição.

Homologo o cálculo de pena de fls. 151.

Encaminhe-se atestado de pena a cumprir ao reeducado.

Agende-se no sistema Apolo alerta para que, no período anterior à 15 

(quinze) dias, sejam os autos encaminhados ao Ministério Público para fins 

de manifestação quanto a eventual direito de progressão do reeducando.

Cumpra-se, com as cautelas legais.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 185638 Nr: 5588-65.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MESQUITA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Autos n° 5588-65.2015.811.0006 – Cód. 185638

Vistos em correição.
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Forme-se o Processo de Execução de Pena.

Após, cumprida todas as diligências necessárias, arquive-se o presente 

com baixa e anotações de praxe.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 172301 Nr: 7995-78.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELINE SOARES CONRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16.646 MT

 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 defesa prévia no 

prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 214554 Nr: 2720-46.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO GERALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARCIO FONSECA DA 

SILVA - OAB:12384, TATYANNE NEVES BALDUINO - OAB:10877-A

 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 manifestar quanto ao 

cálculo penal de fl.370 no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 167575 Nr: 4327-02.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI ALANO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 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 manifestar quanto ao 

cálculo penal de fl.481 no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 78/2018- DF

 O Doutor JOSÉ MAURO NAGIB JORGE, MM Juiz de Direto e Diretor do 

Foro da Comarca de Diamantino/MT, no uso de suas Atribuições Legais;

CONSIDERANDO o teor do Provimento n.º 15/2017-CM, que dispõe sobre a 

implantação da Central de Arrecadação e Arquivamento nas Comarcas do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e altera o Provimento nº 

19/2016-CM;

 CONSIDERANDO o teor do Oficio Circular n.º 322/2017-CGJ, que dispõe 

sobre a designação de servidor responsável pela Central de Arrecadação 

e Arquivamento;

 CONSIDERANDO o teor da Portaria 93/2017-DF, que implanta a Central de 

Arrecadação e Arquivamento nesta comarca;

 RESOLVE:

 Artigo 1º. REVOGAR a Portaria de nº 117/2017-DF, que designou a 

servidora - Patrícia Ferreira Vargas (matricula 13540) – Gestora 

Administrativa III, como responsável pela referida Central e DESIGNAR a 

servidora MARIA DAS DORES CAMPOS DIAS (matrícula 5799) – Gestora 

Administrativa III como responsável pela Central de Arrecadação e 

Arquivamento, a partir do dia 1º de outubro de 2018.

 Publique–se. Comunique-se, Cumpra-se, remetendo-se cópia à 

Corregedoria Geral de Justiça.

 Diamantino - MT, 2 de outubro de 2018.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001097-93.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN IGNACIO VATTOS DE BASTIANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO POLTRONIERI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001097-93.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: MIRIAN IGNACIO VATTOS DE BASTIANI REQUERIDO: 

ADRIANO POLTRONIERI Vistos etc. Corrijo de ofício, erro material 

constante no despacho de mero expediente de ID-15555814, onde se lê: 

13 de outubro de 2018, às 16:00 horas; leia-se: 13 de fevereiro de 2019, 

às 16:00 horas. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino/MT, 

02 de outubro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89988 Nr: 2319-89.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Assoc.Centro Norte do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano de Oliveira Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Henrique S. Vigo - 

OAB:17.074 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Katia Matias de Camargo Braghin - 

OAB:21659-MT

 Intimo o executado do r. despacho de fls. 157 a seguir transcrito: Vistos 

etc.De início, proceda-se a Srª Gestora as providências necessárias para 

incluir todos os procuradores do litigantes no sistema apolo e na capa dos 

autos.Faculto a parte devedora para juntar nos autos, comprovante 

acerca do serviço prestado, tais como nota fiscal, recibo, declarações 

com firma reconhecida. Fixo o prazo de 05 (cinco) dias.Intime-se. 

Cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106913 Nr: 1157-54.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julia Lemes de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Opolski - OAB:20.259 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 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 das Partes
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 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 22015 Nr: 883-13.2004.811.0005

 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: ADM do Brasil Ltda, atual Denominação de ADM Exp. E 

Imp. S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Croácia Comércio e Locadora de Máquinas, 

Icec Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Ana Carolina Soares de Sousa - OAB:2653/TO, Vasco 

Ribeiro Gonçalves de Medeiros - OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdoral Romão do 

Nascimento - OAB:4465-B, Gisandro Carlos Julio - OAB:265662/SP, 

Jeferson Alex Salviato - OAB:236655, Luiz Cláudio de Oliveira 

Nascimento - OAB:5475/MT, Maristela Fátima Morizzo Nascimento. 

- OAB:5.408/MT

 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.: 5263 Nr: 256-53.1997.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Moreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Franco Marques - 

OAB:5263 -MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90384 Nr: 2693-08.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Edinaldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Autran Alencar Rocha - 

OAB:16537/GO, Cynthia Campos Cardoso Pastorin - OAB:OAB/GO 

37.928, Felipe Hernandez Marques - OAB:48104/RS, Frederico 

Augusto Ferreira Barbosa - OAB:18828/GO, Gustavo Calábria 

Rondon - OAB:6332-MT, Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546, Pedro Couto de 

Carvalho - OAB:OAB/SP 341.698., Silvana Farinha Archanjo - 

OAB:4.398-E - MT, Viviane Silveira Barcelos - OAB:OAB/GO 26.072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88827 Nr: 1155-89.2013.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacqueline Aparecida Miranda Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3052 Nr: 410-42.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ramos de Souza Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 16041 Nr: 2183-78.2002.811.0005

 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): Jurandir Alexandre da Cruz., Antonio 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: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28414 Nr: 2209-71.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Calciolari, 20 Ver Restaurante e 

Lanchonete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11361 Nr: 1348-61.2000.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilário Antonio Fantinel Junior, João Paulo Miotto Aires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilario Antonio Fantinel Junior - 

OAB:56458 RS, João Paulo Miotto Aires - OAB:48097/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dideron Rodrigues da Silva - 

OAB:3.659/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:OAB/MT 

19.081, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90704 Nr: 2970-24.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Assoc.Centro Norte do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Thaffarel Ferreira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-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.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103197 Nr: 3067-53.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Brasileiro de Desconto S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Altrão, José Carlos Altrão, Maria 

Aparecida de Souza Oliveira Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Frisa-se que somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a 

quebrar o sigilo fiscal e buscar, pelo endereço da parte devedora, junto à 

Receita Federal.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIAS PARA OBTENÇÃO DE 

ENDEREÇO DO RÉU. OBRIGAÇÃO DO AUTOR. PEDIDO DE CONSULTA NO 

SISTEMA INFOJUD. INDEFERIMENTO. I - É do exequente a incumbência de 

localizar e informar os bens do devedor capazes de satisfazer o débito. 

Não cabe ao judiciário efetuar buscas quando não comprovado que o 

Autor esgotou as possibilidades para a localização dos referidos bens; II - 

Agravo de Instrumento conhecido e improvido.” (TJ/AM - AI 

40002444820158040000 AM 4000244-48.2015.8.04.0000, Terceira 

Câmara Cível, Relator João de Jesus Abdala Simões, 

Julgamento:02/03/2015, Publicação:04/03/2015).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de busca de endereço pelo sistema 

INFOJUD.

DEFIRO o pedido de buscas de endereço via BACENJUD.

Aportando a busca, ciência à parte autora para manifestar-se em 05 

(cinco) dias.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-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.: 81970 Nr: 610-87.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Altrão, José Carlos Altrão, Maria 

Aparecida de Souza Oliveira Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 114, 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).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90856 Nr: 3091-52.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Altrão, José Carlos Altrão, Maria 

Aparecida de Souza Oliveira Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Frisa-se que somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a 

quebrar o sigilo fiscal e buscar, pelo endereço da parte devedora, junto à 

Receita Federal.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIAS PARA OBTENÇÃO DE 

ENDEREÇO DO RÉU. OBRIGAÇÃO DO AUTOR. PEDIDO DE CONSULTA NO 

SISTEMA INFOJUD. INDEFERIMENTO. I - É do exequente a incumbência de 

localizar e informar os bens do devedor capazes de satisfazer o débito. 

Não cabe ao judiciário efetuar buscas quando não comprovado que o 

Autor esgotou as possibilidades para a localização dos referidos bens; II - 

Agravo de Instrumento conhecido e improvido.” (TJ/AM - AI 

40002444820158040000 AM 4000244-48.2015.8.04.0000, Terceira 

Câmara Cível, Relator João de Jesus Abdala Simões, 

Julgamento:02/03/2015, Publicação:04/03/2015).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de busca de endereço pelo sistema 

INFOJUD.

DEFIRO o pedido de buscas de endereço via BACENJUD.

Aportando a busca, ciência à parte autora para manifestar-se em 05 

(cinco) dias.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 38691 Nr: 3403-04.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Altrão, José Carlos Altrão, Maria 

Aparecida de Souza Oliveira Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225/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.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000968-25.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. J. (ADVOGADO(A))

D. P. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. (ADVOGADO(A))

N. C. Z. (RÉU)

 

Intimo os patronos das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem se pretendem a produção de outras provas, indicando, em 

caso positivo, a PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena 

de preclusão.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 15584 Nr: 1797-48.2002.811.0005

 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: ARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruth Aiardes - OAB:15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruth Aiardes - OAB:OAB/MT 

nº 15463

 Código n. 15584

DECISÃO

Vistos, etc.

1. Expeça-se mandado e proceda à Avaliação judicial do imóvel em nome 

do curatelado (indicado à fl. 100), por um dos oficiais de justiça desta 

Vara, independentemente do depósito da diligência, nos termos do Ofício 

Circular n. 63/2017-CGJ.

2. Sobre o laudo de avaliação, intimem-se as partes para manifestarem-se 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

3. Após, vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

4. Cumpridas as determinações acima, voltem-me os autos conclusos.

5. Expeça-se o necessário.

Diamantino/MT, 04 de setembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 129791 Nr: 2756-57.2018.811.0005

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Solange Dias Silva Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Bruno Caldeira - 

OAB:16.707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, acolho o parecer ministerial e com base no artigo 118 

e artigo 120, ambos do Código de Processo Penal, INDEFIRO, por ora, o 

pedido de restituição de veículo FIAT/STRADA WORKING, cor prata, ano 

2015/2015, placa QBQ 1355. Por outro lado, quanto ao aparelho celular, 

oficie-se à Autoridade Policial para que apresente extrato detalhado dos 

modelos dos aparelhos de telefone celular apreendidos nos autos cód. 

129357. Instrua-se o ofício com cópia do respectivo auto de prisão em 

flagrante (fl. 07) e termo de apreensão de fl. 19 dos autos cód. 129357. 

Vindo a resposta, abra-se vista ao MPE e após, tornem-se os autos 

conclusos. Intimem-se. Às providências.Diamantino/MT, 28 de setembro de 

2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 91113 Nr: 3299-36.2013.811.0005

 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: Fabiano Lara da Silva

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

Manoel Loureiro Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)intime-se a Sra. Perita para(...)responder aos seguintes quesitos 

complementares(...): 1.A incapacidade é total ou parcial para atividades 

que exijam esforço e peso como a desempenhada na JBS? Se parcial, 

qual o percentual da incapacidade?Quesitos complementares do 

Juízo:2.Qual(is) a(s) atividade(s) laborativa(s) habitual(is) do 

periciando(a)? Em caso de estar atualmente desempregado(a), qual a 

última atividade profissional desempenhada? Até quando?3.O(a) 

periciando(a) é portador de doença ou afecção? Qual ou quais?4.Em caso 

afirmativo, essa doença ou afecção o(a) incapacita para O SEU 

TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL? (...).5.A patologia 

incapacitante em questão decorre do exercício de seu trabalho 

habitual?6.A patologia incapacitante em questão decorre de acidente de 

qualquer natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)?7.A patologia em 

questão o(a) incapacita para o exercício de TODA E QUALQUER 

ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a 

incapacidade é TOTAL?8.O(a) periciando(a) é INSUSCEPTÍVEL de 

recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe 

garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é 

DEFINITIVA?9 (...) defina se a incapacidade verificada é: a) total e 

definitiva; b) total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial e 

temporária.10. Em se tratando de periciando(a) incapacitado(a), favor 

determinar dia, mês e ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE.11. 

Com base em que documento do processo foi fixada a data do início da 

incapacidade? A fixação baseou-se apenas nas declarações do(a) 

periciando(a)?12. O(a) periciando(a), em caso de incapacidade total e 

definitiva, necessita da assistência permanente de outra pessoa?13. O(a) 

periciando(a) está acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, alienação 

mental, neoplasia maligna, cegueira(...), nefropatia grave, estado 

avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome de 

deficiência imunológica adquirida (AIDS) e ou contaminação por 

radiação?(...)Diamantino/MT, 01 de setembro de 2018.RAUL LARA 

LEITEJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 86300 Nr: 1862-91.2012.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto Vattos, Maria Aparecida da Silva Vattos, 

Antônio Valmir Vattos, Paulo Geraldo Vattos, Marinete de Fátima Ignácio 

Vattos, Rosinei de Fatima Barchi Vattos, Anderson Lanzoni, Fernando 

Cezar Lanzoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antônio Declevo Vattos, Espólio de 

Isaura Petri Vattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirian Ignacio Vattos de 

Bastiani - OAB:25117-O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Alves de Souza - 

OAB:OAB/MT 15.374

 Intimação das partes para que fiquem cientes da PENHORA NO ROSTO 

DOS AUTOS NO VALOR DE R$ 145.031,39 (cento e quarenta e cinco mil, 

trinta e um reais e trinta e nove centavos)- referente aos autos 

63-62.2002.811.0005 CÓDIGO 13936 DA 1ª VARA DA COMARCA DE 

DIAMANTINO - MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 31786 Nr: 270-85.2007.811.0005

 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: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Rodrigues Alessi Júnior 

( Promotor de Justiça) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Katia Matias de Camargo Braghin - 

OAB:21659-MT

 Cód. 31786

DESPACHO

Vistos, etc.

 Diante da petição e documento juntados às fls. 363/365, abra-se vista ao 

Ministério Público.

Empós, volte-me concluso.

Às providências.

Diamantino/MT, 10 de setembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 115447 Nr: 1055-95.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ferreira Ormond

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos nº: 1055-95.2017.811.0005

Código: 115447

DESPACHO

Vistos, etc.

A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

convicção que permitam absolver sumariamente o(s) réu(s) (artigo 397, do 

Código de Processo Penal-CPP).

Designo o dia 09 de abril de 2019 às 15h15min, para audiência de 

instrução e julgamento.

 Intime(m)-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), 

o Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas 

pela acusação e pela defesa.

Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a) 

(artigo 411 do CPP).

Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio de força pública, além da multa prevista no 

artigo 458 e §2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) 

salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência 

(artigo 219, CPP).

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta 

precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) 

testemunha(s) que residem fora da Comarca pelo Juízo deprecado, 

intimando-se as partes de seu envio.

Ciência ao MPE e ao advogado constituído.

Às providências.

Diamantino/MT, 28 de setembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 93412 Nr: 1509-80.2014.811.0005

 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: Valmir Rodrigues Amador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Honorato Rodrigues Amador

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruth Aiardes - OAB:OAB/MT nº 

15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 93412

DESPACHO

Vistos, etc.

Certifique a Secretaria com relação aos estornos dos valores pela conta 

única em relação aos herdeiros Jaime de Souza Leiva e Sonia Rodrigues 

Zanoli, em razão de inconsistência na conta corrente, conforme explanado 

nas petições de fls. 392/393.

Após, volte-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Diamantino/MT, 26 de setembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 109446 Nr: 2316-32.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACCFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Izabelle Epifanio - OAB:19915/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Clara Costa Fagundes 

dos Santos - OAB:24509

 Intimação da parte autora para que fique ciente dos relatórios 

Psicossocial de fls. 89 e 98 e se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123857 Nr: 354-03.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSM, JCdCR, BCdA, JSC, DJdA, LFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Crystopher 

Stangherlin Brizola - OAB:22583/0, Andréia Cristina Noite Izabel - 

OAB:17566, HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21011/O, Marcondes 

Sartor - OAB:3585-B, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT, 

Maria Rosemar Buratti - OAB:16031-B, Neyman Augusto Monteiro - 

OAB:3878 AC, Regina Maciel dos Santos - OAB:19754-E, Thiago de 

Abreu Ferreira - OAB:5928/MT, Wesley Andrade Silva - OAB:20493/E

 Código n. 123857

DESPACHO

Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de fl. 517/519, DEFIRO o pedido e concedo prazo 

referente ao acusado DAYGORO desde julho/2018 até a data do dia 

13/08/2018.

 Em decorrência dos esclarecimentos apontados na petição retro, é 

razoável, pelo menos neste momento, a permanência do acusado 

DAYGORO JOÃO DE ARRUDA, na Penitenciária do Estado de Mato 

Grosso, nos termos do artigo 103 da Lei de Execução Penal. Assim, 

DEFIRO o pedido de permanência apresentado pelo acusado DAYGORO 

no local em que se encontra encarcerado.

Intime-se o acusado JOSÉ CARLOS DA CRUZ RIBEIRO para constituir 
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novo advogado.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 498/500.

 Às providências.

 Diamantino/MT, 25 de setembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001061-51.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTUR TRANSPORTES LTDA - EPP (AUTOR(A))

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON CHAVES DOS PASSOS (RÉU)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo para manifestar no prazo legal, acerca da 

Correspondência Devolvida.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000448-65.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI (EXEQUENTE)

MAURO LUIS TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000448-65.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: MAURO LUIS TIMIDATI 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. Manifeste-se o exequente quanto ao pedido da parte executada, no 

prazo de 05 dias. Após, conclusos. Cumpra-se. Diamantino, 01 de outubro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000771-36.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

DIEGO FERNANDES DE ASSIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000771-36.2018.8.11.0005. REQUERENTE: DANIEL DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Verifica-se através 

da certidão de id. 15660765, que a Sra. Gestora informa que não foi 

possível realizar a habilitação do Dr. Kurt Schunemann Junior nos autos, 

em razão de não encontrá-lo no sistema. Considerando o disposto no art. 

21 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12/04/2018, é dever do advogado 

proceder a habilitação no processo em que atuar, através da 

funcionalidade “solicitar habilitação”. Dessa forma, intime-se o advogado 

através do e-mail indicado na petição de id. n.º 14380046, para regularizar 

a habilitação no processo, no prazo de 5 dias, sob pena do não 

conhecimento dos atos praticados, nos termos do § 1º do art. 21 da 

referida Resolução. Após, conclusos para homologação do acordo. 

Cumpra-se. Diamantino, 01 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001108-25.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS (ADVOGADO(A))

RAFAEL VASCONCELOS MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 21/11/2018 às 10hs00min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001100-48.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS LAINE BISPO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 21/11/2018 às 08hs30min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001101-33.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS LAINE BISPO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 21/11/2018 às 08hs45min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000845-90.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NEURA INDUSTRIA E COMERCIO DE LINGERIE LTDA - ME (AUTOR(A))

LUCAS BRAGA MARIN (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BARBOSA BARROS (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000845-90.2018.8.11.0005. AUTOR(A): NEURA INDUSTRIA E COMERCIO 

DE LINGERIE LTDA - ME RÉU: MARIA BARBOSA BARROS Vistos. 1 – 

Defiro o pedido de redesignação de audiência, tendo em vista que a parte 

requerida não foi citada. 2 – Cite-se e intime-se a parte requerida no 

endereço indicado no id. 15694970 para que compareça a audiência de 

conciliação, em data a ser designada pela escrivania, consignando que 

deverá ser assistida por advogado e oferecer defesa escrita ou oral até 

cinco dias após a audiência de conciliação, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 3 - Intime-se também a 

parte requerente através de seu patrono para a audiência de conciliação a 

ser designada, consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 02 de 

outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-90.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NINAGIN PRESTES DALLAGNOL MACHADO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000748-90.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ANDRE LUCIANO COSTA 
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GAHYVA REQUERIDO: AVIANCA Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as 

partes compuseram, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO extinto o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Diamantino, 02 de outubro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012268-64.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO VELOSO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

MAURO LUIS TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8012268-64.2014.8.11.0005. REQUERENTE: REMALI MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: LUCIO VELOSO DO NASCIMENTO 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 02 de outubro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000878-17.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES COIMBRA JUNIOR (AUTOR(A))

THAINA ALMEIDA SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000878-17.2017.8.11.0005. AUTOR(A): THAINA ALMEIDA SOUZA, 

FERNANDO RODRIGUES COIMBRA JUNIOR RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o 

valor mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – 

Por consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 02 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 215603 Nr: 6806-30.2018.811.0037

 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: CRISTIANE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os devidos fins que, deixei de encaminhar o presente 

procedimento ao Cartório Distribuidor em razão da impossibilidade de 

redistribuição de processo físico retornar ao sistema PJE, razão pela qual 

nesta data encaminhei cópia da decisão de declinação de competência à 

Secretaria da 3ª Vara, através de e-mail, conforme documento em anexo. 

Assim, nada mais havendo a cumprir, remeto os presentes autos ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 215604 Nr: 6807-15.2018.811.0037

 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: OSCAR MORAIS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA DE OLIVEIRA - OAB:MT 

18817/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os devidos fins que, deixei de encaminhar o presente 

procedimento ao Cartório Distribuidor em razão da impossibilidade de 

redistribuição de processo físico retornar ao sistema PJE, razão pela qual 

nesta data encaminhei cópia da decisão de declinação de competência à 

Secretaria da 3ª Vara, através de e-mail, conforme documento em anexo. 

Assim, nada mais havendo a cumprir, remeto os presentes autos ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 215684 Nr: 6854-86.2018.811.0037

 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: JOBINALDO ASSUNÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANETE FERREIRA DE SOUZA 

RIBEIRO - OAB:12.726 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os devidos fins que, deixei de encaminhar o presente 

procedimento ao Cartório Distribuidor em razão da impossibilidade de 

redistribuição de processo físico retornar ao sistema PJE, razão pela qual 

nesta data encaminhei cópia da decisão de declinação de competência à 

Secretaria da 3ª Vara, através de e-mail, conforme documento em anexo. 

Assim, nada mais havendo a cumprir, remeto os presentes autos ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 215706 Nr: 6862-63.2018.811.0037

 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: VALDELINO DA CRUZ SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os devidos fins que, deixei de encaminhar o presente 

procedimento ao Cartório Distribuidor em razão da impossibilidade de 

redistribuição de processo físico retornar ao sistema PJE, razão pela qual 

nesta data encaminhei cópia da decisão de declinação de competência à 

Secretaria da 3ª Vara, através de e-mail, conforme documento em anexo. 

Assim, nada mais havendo a cumprir, remeto os presentes autos ao 

arquivo.

1ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001548-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. P. (ADVOGADO(A))

J. M. D. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. C. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar a parte autora para manifestar sobre a justificativa sob ID. 

11668842 no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000381-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. (AUTOR(A))

N. S. (AUTOR(A))

L. M. D. S. T. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. (RÉU)

C. L. P. D. S. (ADVOGADO(A))

S. R. A. (ADVOGADO(A))

C. F. S. (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte autora para manifestar sobre a justificativa apresentada 

pelo requerido no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005305-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. S. V. (ADVOGADO(A))

R. R. O. L. F. (AUTOR(A))

T. O. F. (AUTOR(A))

M. O. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. F. N. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que, por determinação da MMª. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 08/11/2018, às 

13h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, localizado na UNIC na Avenida Paulo 

Cesar Aranda, número 241, Bairro Jardim Riva, Primavera do Leste-MT. 

Primavera do Leste, 17 de agosto de 2018. Maria Eterna Pereira da Silva 

Técnico Judiciário Matrícula 7131

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 16453 Nr: 1680-92.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA GALBIERI LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCIANA RAMBO - OAB:MT 8645, Marlon César Silva 

Moraes - OAB:5629/MT

 Vistos etc.

No que tange ao pedido de f. 408/411, verifico que para a ordem de 

bloqueio de f. 365, após o retorno das buscas, foi realizada a ordem de 

transferência do valor bloqueado apenas junto ao HSBC para conta única 

e o desbloqueio dos valores bloqueados nas outras agências bancárias, 

dentre elas a conta do banco Bradesco (f. 369/370).

Todavia, esta magistrada em nova consulta (extrato anexo), verificou que 

as agências bancárias respectivas não responderam às ordens de 

transferência e desbloqueio, fazendo-se necessária a ação de “Reiterar 

ordem judicial”, notadamente, friso, a única opção disponível no sistema 

mencionado, como forma de assegurar o cumprimento das ordens judiciais 

anteriores.

Desse modo, reitero as ordens anteriores de f. 369/370 por meio do 

sistema Bacenjud, colacionando o respectivo extrato.

Outrossim, atualize-se o cálculo de custas, vez que a última atualização 

ocorreu há mais de cinco anos (f. 396).

 Após, intime-se Nilza, por meio dos advogados constituídos à f. 410, a fim 

que pague as custas processuais devidamente atualizadas, nos termos 

da sentença de f. 340/341, e requeira o que entender de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 177701 Nr: 9457-06.2016.811.0037

 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: KRISLEYA ROCHA GOULARTE, JOSE LUIZ BORTOLO, 

MARINA SCHAVARSKI BORTOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO BORTOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951/MT, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Friso que a certidão negativa da Fazenda Pública Federal já se 

encontra às f. 87/88.Atendida tal providência pela inventariante, dê-se 

vista ao Ministério Público para manifestação sobre a partilha.No que tange 

ao pedido para retificação da certidão de óbito, tratando-se de pedido 

absolutamente alheio ao processo de inventário, o indefiro, orientando a 

inventariante a intentar a pretensão em ação própria. Nesse 

sentido:INVENTÁRIO. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE. 

COMORIÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA PELA AGRAVADA PARA O 

RECONHECIMENTO DE MORTE SIMULTÂNEA DE PAI E FILHO E 

RETIFICAÇÃO DE ASSENTOS DE ÓBITO. IRRELEVÂNCIA DA QUESTÃO 

PARA A TRASMISSÃO DOS BENS QUE ESTÃO SENDO INVENTARIADOS 

NA ORIGEM. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Decisão que, 

nos autos do inventário dos bens deixados por Gabriel Marques Porto 

Uliano Gabriel Marques Porto Uliano, determinou a suspensão do inventário 

até solução de ação judicial proposta por Lilian de Méo, visando o 

reconhecimento de simultaneidade nas mortes do inventariado e do pai 

deste, Eduardo Francisco Uliano Eduardo Francisco Uliano, e, também, a 

retificação dos assentos de óbito de ambos. 2. No caso, tratando a ação 

de origem de inventário de bens de propriedade apenas de Gabriel, o 

eventual reconhecimento de morte simultânea na ação autônoma ajuizada 

pela agravada não alterará a transmissão de bens, que continuará 

dando-se em favor exclusivo da ora agravante (mãe de Gabriel). 3. Caso 

inalterados os assentos de óbito, com a improcedência da ação ajuizada 

pela agravada, nada obstará a sobrepartilha dos bens que vierem a ser 

transmitidos a Gabriel pela partilha dos bens havida no inventário de seu 

pai, Eduardo. 4. Não há óbices ao prosseguimento do inventário na origem. 

Decisão reformada. 5. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 

20912133420158260000 SP 2091213-34.2015.8.26.0000, Relator: 

Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 18/08/2015, 9ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 19/08/2015)Intime-se a inventariante e dê-se 

ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 106964 Nr: 6054-05.2011.811.0037

 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: SÍRIO SECHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANO DE LIMA SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Art. 1.836. Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os 

ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Assim, de 

acordo com o Código Civil vigente, os primeiros na ordem sucessória são 

os descendentes, cuja presença exclui os seguintes (ascendentes), 

demonstrando o acerto do plano apresentado. Todavia, registro pendente 

a juntada de certidão negativa a ser expedida pela Procuradoria Geral do 

Estado, a fim de garantir-se a ausência de dívidas do espólio. Friso que já 

encontram colacionadas aos autos as certidões negativas das Fazendas 
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Municipal e Federal (f. 170 e 172) bem como Estadual expedida pela 

SEFAZ (f. 171). Por fim, considerando que o plano de partilha atende as 

disposições legais de divisão dos bens na ordem da vocação hereditária, 

isto é, a ordem sucessória estabelecida pelo Código Civil, homologo-o por 

sentença, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, definindo a 

partilha dos bens deixados por Cassiano de Lima Sechi, salvo erro ou 

omissão e ressalvados direitos de terceiros e, sobretudo, da Fazenda 

Pública. Diante da ressalva alhures registrada, antes da expedição da 

carta de adjudicação, determino que o inventariante junte ao feito a 

certidão negativa faltante (Fazenda Pública Estadual expedida pela 

Procuradoria Geral do Estado), no prazo de 20 (vinte) dias. Juntado o 

documento e transitada em julgado, expeça-se carta de adjudicação e 

intime-se o fisco, nos termos do art. 659, § 2o do CPC. Em seguida, 

arquive-se o processo, com as baixas e anotações de estilo. Não sendo 

juntado o documento faltante, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se 

com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 167552 Nr: 3953-19.2016.811.0037

 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: ADRIANA HELENA DA SILVA BARBOSA, LAURAMIR DE 

SOUZA BARBOSA, CARLOS ROBERTO DE SOUZA BARBOSA, PAULO 

JOSÉ DE SOUZA BARBOSA, CARLA ANDRÉIA ARAÚJO BARBOSA, 

PAULA KAROLINNE ARAÚJO BARBOSA, ORCIOLE ALVES BARBOSA 

JUNIOR, LUIZ HUMBERTO DE SOUZA BARBOZA, PAULO JOSE DE SOUZA 

BARBOSA JUNIOR, ANA CRISTINA DE SOUZA PERERA, KAREN CRISTINE 

ARAUJO BARBOSA, MIRNA LORDANY REZENDE BARBOSA, CLAUDIA 

REGINA BARBOSA KUIAWINSKI, RUBENS RICARDO DA SILVA BARBOSA, 

EDUARDO NASCIMENTO BARBOSA, ELOISA NASCIMENTO BARBOSA, 

JOÃO PAULO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORCIOLE ALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agda Carolina Castilho Soares 

- OAB:21799/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de inventário proposta por Adriana Helena da Silva 

Barbosa em face do falecimento de seu pai Orciole Alves Barbosa.

Referida ação postula a partilha de saldo supostamente depositado na 

Conta Única, saldo de FGTS e dos bens que guarnecem o Cartório do 2º 

Ofício dessa cidade.

Orciole faleceu em 15/05/2016 e a ação foi protocolada em 10/06/2016.

Recebida a inicial e nomeada inventariante a autora, procederam-se às 

citações dos herdeiros e sucessores dos herdeiros.

Aportou às f. 135/137 o pedido de unificação de autos formulado pela 

herdeira Lauramir de Souza Barbosa, a qual aduz ter ajuizado ação 

trabalhista em desfavor do espólio, representado pelo também herdeiro 

Luiz Humberto de Souza Barbosa, nomeado na ação nº 

1002057-84.2017.811.0037 (PJE- inventário Negativo), da qual foi citada 

antes de ser citada no presente feito.

 Verifico que o Juízo trabalhista se encontra aguardando a definição 

acerca de representante do espólio.

Friso que foi proferida sentença extintiva no processo nº 

1002057-84.2017.811.0037, não havendo que se falar em unificação.

Outrossim, registro que, desse modo, permanece em andamento apenas o 

presente feito, no qual mantém-se a nomeação da autora como 

inventariante.

Atualize-se o sistema Apolo com os dados das partes e de seus 

respectivos procuradores.

Certifique-se acerca das citações pendentes, intimando pessoalmente os 

herdeiros/sucessores faltantes ou intimando a inventariante para se 

manifestar sobre aqueles não encontrados, conforme o caso.

Intimem-se as partes e dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 26/06/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1843-47.2016.811.0037

AÇÃO: Execução de  T í tu lo  Ex t ra jud ic ia l -Processo de 

Execução-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): AMARILDO BOLDRINI

EXECUTADO(A,S): ANTONIO CARLOS NOGUEIRA e CLAUDIO ALVES 

BENTO

CITANDO(A,S): Executados(as): Antonio Carlos Nogueira, Cpf: 

49571370134 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av. Belo Horizonte, Nº 

2657, Ou No Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

Executados(as): Claudio Alves Bento, Cpf: 53281136915 Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18-04-2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 70.809,67

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado (a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A exequente é credora da importância de R$ 

70.809,67, referente à Nota Promissória nº 43.000,00, com vencimento em 

22-05-2013.

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Elivânia Duarte dos Santos, digitei. Primavera 

do Leste - MT, 2 de outubro de 2018.Ésio Martins de Freitas-Gestor(a) 

Judiciário(a)Autorizado(a) pelo Provimento n° 56-2007-CGJ

EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2593-49.2016.811.0037ESPÉCIE: Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: RICARDO PANCOTTE

PARTE RÉQUERIDA: NEWTON RUBENS DA SILVA ROMEIRO

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Executados(as): Newton Rubens da 

Silva Romeiro, Cpf: 32736959949 Filiação: , data de nascimento: 

01/01/1960, brasileiro(a), casado(a), empresário, produtor rural

FINALIDADE: CIENTIFICÁ-LO(A) de que foi considerado CITADO(A) nos 

autos da ação acima indicada, por hora certa, no dia 03/11/2016, às 15:30 

horas, consoante certidão do (a,s) Sr.(a,s) Oficial(Oficiais) de Justiça de 

fl. 56 dos autos

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc.

Residindo o citando em local não atendido pela entrega domiciliar de 

correspondência (fls.61), cientifique-se o executado por edital.

Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, imediata conclusão.

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizandra B. de 

Campos Silva - Técnica Judicial, digitei.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002010-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON FAGUNDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente par\a se manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça do ID 11186794.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003871-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (EXECUTADO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal sobre a 

certidão do focial de justiça - Id 10434451.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000561-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELY PERRU DE CERQUEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão de Decurso de Prazo Certifico que 

decorreu o prazo legal, de suspensão do autos, intimo a parte 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A, para manifestação requerendo o 

que de direito. . PRIMAVERA DO LESTE, 2 de outubro de 2018. INES 

SCHUSTER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001737-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO PAIVA (DEPRECADO)

MARIA HELENA VARGAS PAIVA (DEPRECADO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, id 12554450, requerendo o que de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002402-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MAURILIO SELLA (ADVOGADO(A))

PAVIA PARTICIPACOES S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça id 12554711, requerendo o que de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1000193-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIA MATIAS SOARES (INTERESSADO)

 

INTIMO a parte requerente, para dar prosseguimento ao feito em 05 (cinco) 

dias sob pena de extinção, na forma do art. 485, III do ncpc.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006464-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL (ADVOGADO(A))

MARA LUCIA PIERDONA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCI JOSE COELHO (RÉU)

ILDA CANABARRA BASTOS (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQURERENTE PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DA DILIGENCIA, COMPROVANDO NOS AUTOS, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000866-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

LUCIRENE BATISTA VIEIRA TELES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

INTIMO AS PARTES A SE MANIFESTAR SOBRE O LAUDO PERICIAL 

JUNTADO NOS AUTOS ID 14216686, BEM COMO NOS TERMOS DO R. 

DESPACHO: Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001350-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

PAULINO LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES A MANIFESTAR-SE SOBRE O LAUDO PERICIAL 

JUNTADO NO ID 14217710, DOS AUTOS, E NOS DEMAIS TERMOS DO R. 

DESPACHO: ... Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000589-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GUIMARAES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

INTIMO AS PARTES A MANIFESTAR-SE SOBRE O LAUDO PERICIAL, 

JUNTADO AOS AUTOS NO ID 14217822, E NOS DEMAIS TERMOS DO R. 

DESPACHO, A SEGUIR:... Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000827-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO OLIVEIRA PRATA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES A MANIFESTAR-SE SOBRE O LAUDO PERICIAL 

JUNTADO AOS AUTOS NO ID 14216927, E NOS DEMAIS TERMOS DO R. 

DESPACHO:.... Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69169 Nr: 1477-18.2010.811.0037

 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: AURI DE CASTRO, ELVARISTO FRANCISCO FONTANA, 

GENTIL GALZETA, VITOR MARZURKIWWICZ

 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: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMÃO - OAB:33.327/DF, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A, 

NELSON WILIANS F. RODRIGUES - OAB:11065-A, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:12208-A

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 
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nos autos, no prazo de quinze dias, requerendo o que entenderem de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 164110 Nr: 2275-66.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S F BIAVATTI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 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:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 24549 Nr: 1202-16.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSEI APARECIDO SCHLOTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 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: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 Intimar a advogada da parte requerida do despacho de fl. 17 transcrito a 

seguir: 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.: 69698 Nr: 2006-37.2010.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO ALVES AMADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:MT8922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem a entrega do objeto ou apresentação 

de contestação pelo requerido. Certifico que INTIMO a parte autora para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 451 Nr: 693-61.1998.811.0037

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLECY THEREZINHA BUSATOO FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIVINO CASTELI, ALZIRA SZADKOSKI 

CASTELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 

4336-A, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, Flavio Araujo 

Lemes Ferreira - OAB:12263 /MT, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:MT 13984-B, TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623

 Por fim, no que diz respeito a assertiva de contradição, ante a 

consideração da prova testemunhal em privilégio à tese consignada pelos 

autores e desprezo das informações da matrícula ou laudo pericial, 

sobreleva registrar que a apreciação da prova é apanágio do julgador, 

estando livre para valorar os elementos de convicção produzidos com 

observância do devido processo legal, bem como a verossimilhança da 

prova oral. Destarte, ressoa manifestamente impertinente a insurgência 

com direcionamento de qual testemunha o juízo deve considerar em sua 

convicção, porquanto valorada cada declaração em confrontação com as 

demais provas dos autos, e não isoladamente. Portanto, não há qualquer 

omissão, obscuridade ou contradição no ato decisório. O que pode haver, 

quando muito, é a discordância da embargante com o posicionamento 

adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso adequado que 

o postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os 

embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isso posto, REJEITO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 28 de setembro de 2018. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69666 Nr: 1974-32.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIBEIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Paiva, MARIA HELENA VARGAS 

PAIVA, PAULO INACIO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - 

OAB:MT 12306-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 Certifico que nesta data INTIMO o executado para pagar a dívida, no valor 

mencionado no memorial descritivo de fls. 168/169, no prazo de 3 (três) 

dias, contado da intimação (CPC, art.829, caput), cientificando-o de que, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à 

execução por meio de embargos, oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias 

(CPC, art.915), bem como que, no prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do 

valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, 
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poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art.916).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123525 Nr: 6082-02.2013.811.0037

 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: SUZELAINE SALETE VENDRUSCOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA, JAMES MATTHEW 

MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12529

 Intimo a parte requerida (sócios), por intermédio de seu advogado ou da 

sociedade de advogados a que estiver vinculado, para apresentar 

contestação, em 15 (quinze) dias, bem como apresentar documentos 

relativos à negociação havida entre os contratantes, que demonstrem a 

exata situação financeira da liquidante, ou seja, valor e data no momento 

do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, mediante extrato de 

movimentação de conta bancária ou do sistema da empresa demandada, 

em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como verdadeiros os fatos que, 

por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar, nos moldes 

do artigo 400 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71942 Nr: 4257-28.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705, Vinicius Duarte Barnes - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, MÁRIO CREMA - 

OAB:MT 3873

 Intimo a parte exequente para cumprir o disposto no artigo 799, I, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136341 Nr: 7831-20.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VASCONCELOS MAGALHÃES, 

ROGERIO ALVES DIAS & CIA LTDA - ME (MERCADO BELO HORIZONTE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719, ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - OAB:MT/14.553, FABIANO JOAQUIM 

QUINEBRE - OAB:MT 12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 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.: 141330 Nr: 344-62.2015.811.0037

 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: PARASKEWIA KUZMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O, KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - OAB:MT/19369/O, 

TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT

 Intimo os embargantes para manifestarem-se quanto a ilegitimidade ativa 

ante a desqualificação como terceiros, em 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 104380 Nr: 3352-86.2011.811.0037

 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): FELIPPE & SANTOS LTDA, FLAUTEMIRTI 

ARAUJO RAMOS

 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:

 Intimo a Advogada Dra. Anna Paula Landim da Silva Fischer , OAB/MT 

14932, para propor a ação de embargos de terceiro, acaso repute 

pertinente, em 15 (quinze) dias, ante a controvérsia instaurada sobre a 

propriedade do veículo automotor, informando-lhe que já foi requerida a 

remoção do veículo (CPC, art.675, parágrafo único).

 A petição do terceiro permanecerá, todavia, encartada nos autos, para 

registro formal da ciência da parte exequente, fato que poderá impactar a 

distribuição do ônus da sucumbência pelo princípio da causalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113342 Nr: 3875-64.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, 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: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 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.: 148335 Nr: 3615-79.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestar-se acerca da avaliação de fl. 92/93, 

em quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 155276 Nr: 6894-73.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEYSON RUBIO AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 
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comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112118 Nr: 2578-22.2012.811.0037

 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: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. L. IND E COM. DE CONFECÇÕES LTDA - ME, 

MARIA ALVES LIMA, JONATHAM LAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 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.: 154553 Nr: 6543-03.2015.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARDOSO DA SILVA, JUSSARA 

CORDEIRO MARQUES CARDOSO, RONALDO CARDOSO DA SILVA, IRETE 

CARDOSO CECATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:SP/98709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 6543-03.2015.811.0037 (Código nº 154553)

Carta Precatória

Deprecante: Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de São Paulo (SP)

Vistos etc.

Certifique-se sobre a intimação da parte executada sobre o auto de 

avaliação.

Havendo impugnação fundamentada quanto ao laudo de avaliação, 

especificamente no que tange ao imóvel matriculado sob o nº 8.724 do CRI 

local, acolho o requerimento de nova avaliação mediante nomeação de 

perito e, em atenção ao princípio da economia processual, determino o 

aproveitamento da perícia realizada nos autos da carta precatória nº 

2824-76.2016.8.11.0037, com idêntica finalidade, incumbindo às partes o 

acompanhamento da diligência no feito correlato. Para tal desiderato, 

oficie-se ao Juízo da Terceira Vara da Comarca de Primavera do Leste 

(MT), solicitando-lhe o envio de cópia do laudo pericial, assim que 

finalizado.

 Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação, 

facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 16 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002083-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BERALDO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para, 

no prazo de 05 dias, comprovar o pagamento da diligência, uma vez que 

não acompanhou a petição, conforme informado pelo autor.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001512-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO (ADVOGADO(A))

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002500-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA (EXECUTADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO DE TARSO KIRST (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002974-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEREU CARLOS PARMIGIANI (EXECUTADO)

 

Certifico que o pagamento da diligência deve ser comprovado com a GUIA, 

deste modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte 

autora para comprovar o pagamento da diligência , no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 39314 Nr: 1741-74.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIAGRO-COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, JOSÉ MARCELO MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121387 Nr: 3890-96.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED - CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ALVES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIO BRAZ DA SILVA NETO - 

OAB:, FRANCISCO BRAZ DA SILVA - OAB:SP/ 160.262-B, MARLI 

INÁCIO PORTINHO DA SILVA - OAB:SP 150-793-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 110857 Nr: 1200-31.2012.811.0037

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 159901 Nr: 375-48.2016.811.0037

 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: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDINEY FERREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:MT 16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101332 Nr: 883-67.2011.811.0037

 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: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRINOVA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, JOSÉ FERNANDO MAZZUTTI, 

MANOEL MAZZUTTI NETO, NERI LUIZ DALBEM, IVANIR MARIA MARTINI 

MAZZUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VIEGAS - 

OAB:9321-A/MT, LUIS ARMANDO MAGGIONI - OAB:RS.46815, OSMAR 

ARCIDIO MAGGIONI - OAB:13012/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT, LUCIANO ANDRE FRIZÃO - OAB:8.340-B

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte requerida na pessoa do seu advogado o Dr. José 

Pedrosa Neto para manifestar sobre a correspondência devolvida com 

anotação “mudou-se” fls. 786/V, encaminhada ao Sr. Neri Luiz Dalbem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126702 Nr: 9240-65.2013.811.0037

 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: RUBENS CARLOS BUSCHMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOTEC COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DABUL - 

OAB:21556 PR, BRUNO CACHUBA BERTELLI - OAB:PR 51689, 

CAROLINA KANTEK G. NAVARRO - OAB:33743 PR, MARCOS LEANDRO 

PEREIRA - OAB:17178 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 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 

informar o valor atualizado do débito,, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 75402 Nr: 7717-23.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEODOSY FEFELOV, ALEXANDRA FEFELOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL REUTOW, SAVOSTIAN REUTOW

 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: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:13985/B, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre o documento de fls. 595, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 143960 Nr: 1606-47.2015.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA, FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELIA CRISTINA MEDEIROS 

MENDONÇA - OAB:13340, AMARO CÉSAR CASTILHO - 

OAB:MT/4384-B, DEBORA CRISTINA MORESCHI - OAB:6800/MT, 

FLÁVIA LUCIANE FRIGO - OAB:OAB/SP 269.989, RICARDO DELGADO 

PRETI - OAB:MT 14.461-B, SERGIO HENRIQUE KOBAYASHI - OAB:MT 

6180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão da petição de fls. 76, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a parte credora para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60085 Nr: 7559-36.2008.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDDS, JCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903, LUCIANA MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT, MARCOS 

VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B/MT

 Processo nº: 7559-36.2008.811.0037 (Código 60085)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por EVA DORNELES 

DA SILVA e JOÃO CAVALHEIRO RIBEIRO em face da SUL AMÉRICA CIA 

NACIONAL SEGUROS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 365/366, comprovantes de pagamento evidenciando que a 

obrigação foi adimplida.

À fl. 367, o exequente requer expedição de alvará para levantamento dos 

valores depositados.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 365/366.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

 Certificado o trânsito em julgado, expeçam-se os respectivos alvarás, 

conforme requerido à fl. 367.

 Após, nada mais sendo postulado, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Primavera do Leste/MT, 26 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 43443 Nr: 5915-29.2006.811.0037

 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: RADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY ANEO TEDESCO - 

OAB:23849/RS, DANIELLE I. S. CAVALLARI REZENDE - OAB:MT/6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido de desistência do feito (fl.107), intime-se o 

requerente para se manifestar sobre os bens apreendidos às fls. 81/82, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136431 Nr: 7901-37.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR RUVIARO TOMAZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 Vistos.

Primeiramente, defiro o pedido de redesignação de audiência e CANCELO 

a audiência aprazada.

 Para tanto, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para 

o dia 06/02/2019 às 16:00h.

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.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, as partes deverão trazer suas 

testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada pelo 

Juízo.

Sem prejuízos, defiro o pedido para que o embargante seja ouvido através 

de carta precatória.

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Júlio de Castilhos/RS.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 103320 Nr: 2398-40.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NITROBRAS IND. E COM. DE FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE FERNANDA SASON 

LENZI - OAB:35.331/PR, EDGAR LENZI - OAB:28579/PR, HAMILTON 

MAIA DA SILVA FILHO - OAB:42193, HELTON KRAMERLUSTOZA - 

OAB:42.175/PR, SELMA PACIORNIK - OAB:37.738/PR, WILLIAN 

MOREIRA CASTILHO - OAB:32557/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Em caso de inércia, intime-se pessoalmente a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de extinção.

 Após, concluso para análise.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177900 Nr: 9532-45.2016.811.0037

 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: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O

 Vistos.

Determino a retificação da distribuição e autuação para constar a presente 

como cumprimento de sentença.

Intime-se o executado para pagar os valores indicados pelo exequente 

(250/255), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523 CPC.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo acima 

fixado sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (art.525 CPC).

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez) por cento.

Todavia, em observância a Súmula 517 do STJ, ressalto que os honorários 

acima fixados somente serão devidos após escoado o prazo para 

pagamento voluntário, com ou sem impugnação.

Não havendo pagamento, concluso para análise dos demais pedidos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 205222 Nr: 1900-94.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO RENATO DALLA COSTA 

- OAB:PR 24.335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS DANILLO BARRETO 

DA SILVA - OAB:PR 74.746, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES 

- OAB:36846 PR

 Vistos.

Considerando as informações de fls. 61/62, cancelo a audiência 

anteriormente designada.

Sem prejuízo, oficie-se ao juízo deprecado.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170537 Nr: 5492-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DA PROVIDÊNCIA (COLÉGIO 

MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANO GENESSIS FERNANDO DA SILVA, 

ELEN LUCI DUSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade de citação (fls. 63/64), esta 

não merece prosperar, vez que é possível sua efetivação nesses termos 

diante do noticiado desconhecimento do local em que a parte executada 

reside.

Outrossim, referido ato está em consonância com o disposto no artigo 256 
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do Código de Processo Civil, segundo o qual far-se-á a citação por edital 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar a 

parte demandada, não havendo, portanto, que se falar em qualquer 

irregularidade nesse ponto.

Assim, REJEITO a preliminar de nulidade de citação.

Dito isso, defiro o pedido de fl. 69 quando a certidão para fins de 

averbação no registro de imóveis e DETRAN-MT, assim, expeça-se 

certidão para fins do artigo 828 do Código de Processo Civil, conforme 

requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123094 Nr: 5628-22.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA MASCHIO, GILMAR MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a petição de fl. 115, cite-se o executado, via edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos termos dos 

artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.

Após, em caso de inércia do executado no prazo previsto no artigo 335 do 

Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na 

comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163190 Nr: 1759-46.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELA VISTA ATACADISTA LTDA, MARCIO 

LUIZ APPOLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:MT 15.445, 

MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:MT/ 5.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando que não há questões de direito apontadas na contestação 

por negativa geral, intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, 

trazer aos autos certidão atualizada da matrícula do imóvel, quando, então, 

será analisado o pedido de fl. 72.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102602 Nr: 1965-36.2011.811.0037

 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: VILMAR MARTIGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MARTIGNAGO, ROSIMERY 

TEREZINHA MIRANDA, SERGIO MACHNIC, VALENTIN MARTIGNAGO, 

SELMA MARTIGNAGO MACHNIC, CELIA MACHNIC MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:OAB/MT 18.559, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SIRLEI DE LURDES PERI - OAB:OAB/MT 17999/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON VINICIUS DOS 

SANTOS - OAB:6.923-B-MT, FABIANE MACHNIC RUSSO - 

OAB:MT.12987

 Vistos.

Proceda-se a intimação da parte requerente, pessoalmente, para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código 

de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164668 Nr: 2523-32.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIVAL MARTINS SANTOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE SMANIOTTO 

ZEFERINO - OAB:14056/MT, NEHTLIN MAPIE PERÃO - OAB:SP/ 329633

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:30515

 Vistos.

Considerando que a parte requerente discorda da proposta de honorários 

periciais apresentada (fls. 138/140), intime-se o perito nomeado para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto à possibilidade de 

redução dos honorários periciais, justifique o valor apresentado ou renove 

a proposta ofertada.

Com a resposta, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170532 Nr: 5488-80.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DA PROVIDÊNCIA (COLÉGIO 

MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ BASTOS CORTES, MARA CELI NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade de citação (fls. 68/69), esta 

não merece prosperar, vez que é possível sua efetivação nesses termos 

diante do noticiado desconhecimento do local em que a parte executada 

reside.

Outrossim, referido ato está em consonância com o disposto no artigo 256 

do Código de Processo Civil, segundo o qual far-se-á a citação por edital 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar a 

parte demandada, não havendo, portanto, que se falar em qualquer 

irregularidade nesse ponto.

Assim, REJEITO a preliminar de nulidade de citação.

Dito isso, defiro o pedido de fl. 73 quando a certidão para fins de 

averbação no registro de imóveis e DETRAN-MT, assim, expeça-se 

certidão para fins do artigo 828 do Código de Processo Civil, conforme 

requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122818 Nr: 5357-13.2013.811.0037

 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: MARCOS BORTOLOTTI DA SILVA, MARIA HELENA DE 

OLIVEIRA, JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA DE OLIVEIRA, JOSE CANDIDO 

DE OLIVEIRA FILHO, MARCOS BORTOLOTTI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A
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 Vistos.

Defiro o pedido de produção de provas e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 06/02/2019 às 15h00min.

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.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 18099 Nr: 195-23.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO RIBEIRO DE MORAES - ESPÓLIO, 

ANGELA PIERGENTILE DE MORAES - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123530 Nr: 6089-91.2013.811.0037

 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: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Verdério, CARLESIA DE BORTOLI 

VERDERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA COLI PEDREIRA 

VIANNA - OAB:OAB/PR 82.780, FÁBIO ANDRESA BASTOS - 

OAB:30773-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCINÉIA DE BORTOLI 

VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 Vistos.

Considerando os pedidos de fls. 280/281, indefiro o item 2 (dois), uma vez 

que a expedição de alvará já foi realizado, conforme fl. 277.

Indefiro, ainda, o pedido de item 3 (três), tendo em vista que o ônus de 

diligenciar perante todas as instituições cabe à parte autora.

Após, nada sendo requerido pelas partes, arquiva-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 59458 Nr: 7060-52.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO, DARCI 

CAMARGO, RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, 

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT, PEDRO EVANGELISTA 

DE AVILA - OAB:1823-B MT, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:MT 12.419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando que não há questões de direito apontadas na contestação 

por negativa geral, intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, 

trazer aos autos certidão atualizada da matrícula do imóvel, quando, então, 

será analisado o pedido de fl. 298.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 173042 Nr: 6810-38.2016.811.0037

 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: IVO BRUNETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEÃO BACALTCHUK, TAUBE KIVES 

BACALTCHUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, CARLOS LAETE PEREIRA 

DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - 

OAB:MT 13905-B, ZELIA MARTINI NOGUEIRA - OAB:MT 7675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.172-B

 Vistos.

Proceda-se a intimação da parte requerente, pessoalmente, para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código 

de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111470 Nr: 1881-98.2012.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO EPITACIO DE SOUZA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO RODRIGUES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT, LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:TO/3203

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que o pedido de fls. 154/155 é o mesmo feito 

anteriormente (fls. 120/122), o qual foi analisado às fls. 134, de modo que 

deixo de apreciar referido pleito, vez que deveria ser alegada em via 

recursal adequada ante a irresignação em relação à decisão.

Quantos aos honorários periciais referentes ao trabalho de avaliação 

realizado, verifico que o perito juntou, às fls. 138, nota fiscal emitida em 

nome de empresa de propriedade da parte requerente. Assim, intime-se o 

perito para, no prazo de 10 (dez) dias, esclarecer a juntada do referido 

documento, devendo indicar o valor dos honorários.

 Com a resposta, intime-se a parte requerida para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Não havendo discordância, intime-se o requerido para providenciar o 

pagamento, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, considerando a petição de fl. 153, aguarde-se o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos da ação principal (nº 

3112-62.2012.811.0037). Após, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117145 Nr: 7817-07.2012.811.0037

 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): MARCELO HERRERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 
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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:

 Vistos.

Considerando que não há questões de direito apontadas na contestação 

por negativa geral, proceda-se a intimação da parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151281 Nr: 4952-06.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON LUIZ SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FOCKINK, TERESINHA STRAPASSON 

FOCKINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL 

CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 60.

Proceda-se às atualizações e alterações de cadastro necessárias.

Sem prejuízo, cita-se a parte executada, na forma postulada à fl. 60.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 75211 Nr: 7525-90.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA, MARIA SARMENTO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BARNES - OAB:RS 

56.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANIÉLA GONÇALVES 

FORTES FONTANA - OAB:13629 - MT, FRANCIELLA TROMBETTA 

CADORE - OAB:MT 11.298, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:OAB / MT 

13.386

 Vistos.

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento do débito reivindicado às fls. 528/530, sob pena de 

acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de imediata 

expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar o executado imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 

272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176673 Nr: 8873-36.2016.811.0037

 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: FRANCISCO POLIDO CONTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO LUIZ PRIMON - OAB:PR 

70581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL proposta por 

FRANCISCO POLIDO CONTINI, visando à retificação do registro de óbito de 

FRANCISCO CONTINI, dos registros de nascimento de RACHEL CONTINI, 

CLARA AUGUSTINA CONTINI, ANTÔNIO JOSÉ CONTINI e GIOCOMO 

CONTINI, e do registro de casamento religioso de FRANCISCO CONTINI E 

GIOVANA MORESCO.

Analisando aos autos, verifico que a matéria deste feito é diversa da 

competência especializada atribuída a esta unidade judiciária.

 Assim, constato que este feito deve ser redistribuído, considerando que o 

artigo 293 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça - Foro Extrajudicial, atribuiu à Diretoria do Fórum a competência 

para processar e julgar os feitos relativos à restauração, suprimento, 

retificação, nulidade e cancelamento de registros públicos, porquanto trata 

de matéria estranha à competência excepcional desta Terceira Vara.

Ante o exposto, DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para processar e 

julgar este feito, razão pela qual restituo os autos à Secretaria para a 

devida remessa à redistribuição para a Diretoria do Fórum, com as nossas 

homenagens.

Intimem-se.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120220 Nr: 2695-76.2013.811.0037

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO MENGATO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELSON A. MANOEL JUNIOR 

- OAB:5454-B

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177660 Nr: 9426-83.2016.811.0037

 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: MOACIR LUIZ PRIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO LUIZ PRIMON - OAB:PR 

70581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL proposta por 

MOACIR LUIZ PRIMON, visando à retificação do registro de óbito de 

GIACOMO CONTINI.

Analisando aos autos, verifico que a matéria deste feito é diversa da 

competência especializada atribuída a esta unidade judiciária.

 Assim, constato que este feito deve ser redistribuído, considerando que o 

artigo 293 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça - Foro Extrajudicial, atribuiu à Diretoria do Fórum a competência 

para processar e julgar os feitos relativos à restauração, suprimento, 

retificação, nulidade e cancelamento de registros públicos, porquanto trata 

de matéria estranha à competência excepcional desta Terceira Vara.

Ante o exposto, DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para processar e 

julgar este feito, razão pela qual restituo os autos à Secretaria para a 

devida remessa à redistribuição para a Diretoria do Fórum, com as nossas 

homenagens.

Intimem-se.
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 Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121249 Nr: 3747-10.2013.811.0037

 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: JOSÉ ANTONIO MENGATO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 191023 Nr: 4301-03.2017.811.0037

 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: EDITE MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL proposta por 

EDITE MARIA DOS SANTOS, visando à restauração de sua certidão de 

nascimento.

Analisando aos autos, verifico que a matéria deste feito é diversa da 

competência especializada atribuída a esta unidade judiciária.

 Assim, constato que este feito deve ser redistribuído, considerando que o 

artigo 293 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça - Foro Extrajudicial, atribuiu à Diretoria do Fórum a competência 

para processar e julgar os feitos relativos à restauração de registro civis, 

porquanto trata de matéria estranha à competência excepcional desta 

Terceira Vara.

Ante o exposto, DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para processar e 

julgar este feito, razão pela qual restituo os autos à Secretaria para a 

devida remessa à redistribuição para a Diretoria do Fórum, com as nossas 

homenagens.

Intimem-se.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101845 Nr: 1252-61.2011.811.0037

 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: BRILHAR PRODUTOS DE LAZER LDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORT CREDIT FOMENTO COMERICLA LTDA, 

CAMBURY DESIGN, ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A OABMT

 Vistos.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168650 Nr: 4580-23.2016.811.0037

 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: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO JOSÉ MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO DE ARRUDA 

SOARES - OAB:MT/20602/A, MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095, JACKELINE SOUSA E SILVA CONDÃO MILHOMEM - 

OAB:21104/O, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:MT/10062

 Vistos.

Considerando o documento de fls. 342/343, onde o requerido juntou 

atestado médico justificando sua ausência à audiência de conciliação, e 

pugnando por nova audiência, defiro os pedidos.

Para tanto, redesigno à audiência de conciliação para o dia 22/11/2018, às 

13h00min, a ser realizada pelo conciliador na sala de conciliação, na sede 

do fórum.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122008 Nr: 4533-54.2013.811.0037

 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: JOSÉ LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANSPORTES CAVOL LTDA, GENERALI 

BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁTIMA MIKUSKA - 

OAB:50669, MARCIA MONTALTO ROSSATO - OAB:PR16823, MARCIO 

DE AVILA MARTINS FILHO - OAB:14475

 Vistos.

Defiro o pedido de produção de provas e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 30/01/2019 às 15h00min.

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.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138118 Nr: 9090-50.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE GOMM, ADRIANI CRISTINA 
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BAHNERT DE CAMARGO GOMM

 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: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:PR 18.294

 Vistos.

Da análise dos autos, chamo o feito à ordem para fazer constar no 

despacho de fl. 164 a designação da audiência de conciliação para o dia 

08/11/2018, às 13h40min, a ser realizada pelo conciliador na sala de 

conciliação, na sede do fórum.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128493 Nr: 1397-15.2014.811.0037

 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: JOSÉ FELIPE MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO MIGUEL SABÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:MT/4272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Vistos.

Defiro o pedido de produção de provas e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 30/01/2019 às 16h00min.

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.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 9009 Nr: 89-32.2000.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JOSÉ TOMAZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome da 

executada, utilizando-se o sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda da 

executada, vista dos autos a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138231 Nr: 9151-08.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINDO TOTTI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO DE OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15687 A, FABRICIO KAVA - OAB:14468-A/MT, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO BATISTA DA 

COSTA - OAB:353238, PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:MT 17942

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO CNH 

INDUSTRIAL CAPITAL S/A em face de OLINDO TOTTI NETO, devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 311/314, 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 e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado às fls. 

311/314, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais e honorários advocatícios nos termos do 

acordo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127829 Nr: 781-40.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por AGRO AMAZONIA 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS em face de RONALDO CARDOSO DA 

SILVA, todos qualificados nos autos.

As partes realizaram composição amigável e pugnaram pela homologação 

do acordo e a suspensão do feito até a liquidação final da dívida, 

conforme fl. 91.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo 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 suspensão do feito até a liquidação final da 

dívida.

 Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, o ACORDO acima entabulado, 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.

Determino a suspensão do processo até 30/03/2019, nos termos dos 

artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código de Processo Civil.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido, 
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devendo o feito ser remetido à conclusão para extinção.

Custas e honorários advocatícios na forma do acordo.

 Após, certifique-se e concluso para sentença.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63562 Nr: 3456-49.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON APARECIDO MANOEL JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAMP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, MILTON ELIAS JUNIOR, LUCIANO 

PICOLOTO, DOUGLAS RANIERI MILANESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT

 SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por NELSON 

APARECIDO MANOEL JÚNIOR em face de AGROCAMP COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, MILTON 

ELIAS JUNIOR, LUCIANO PICOLOTO e DOUGLAS RANIERI MILANESI, 

devidamente qualificados nos autos.

À fl.180, a parte exequente pugnou pela desistência na ação e a extinção 

do processo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Custas e taxas pagas (fl.76).

 Sem honorários, uma vez que não se formou o contraditório.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 173964 Nr: 7386-31.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPORTO ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 

RESIDENCIAL PORTO SEGURO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AVERSON MACHNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELINA HELENA DE AQUINO 

COSTA - OAB:MT/ 21590, ÉLCIO DE AQUINO LINS - OAB:MT/ 21.050, 

NÚBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6247/MT, WANTUIR LUIZ 

PEREIRA - OAB:MT/ 11171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, verifico que no relatório da sentença constou nome diverso das 

partes, de modo que, por se tratar somente de erro material, onde lê-se 

“EBBL EMBPRESA BRASILEIRA DE BIJUTERIAS EIRELI EPP contra ETHIENE 

BRANDÃO E SILVA M. DE LIMA - ME” faço constar “EASPORTO 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO SEGURO contra 

JOÃO AVERSON MACHNIC”, mantendo a sentença de fl. 113 na íntegra 

em seus demais termos.

Sem prejuízo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 25898 Nr: 2220-72.2003.811.0037

 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): NELSON JUNITI NISHIMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:5.553 OAB/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por BANCO DO 

BRASIL S/A em face de NELSON JUNITI NISHIMURA, devidamente 

qualificados nos autos.

À fl.209, a parte exequente pugnou pela desistência da ação e a extinção 

do processo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Custas processuais, se houverem, pela parte exequente.

 Sem honorários, uma vez que não se formou o contraditório.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130257 Nr: 2923-17.2014.811.0037

 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: MARIA ETERNA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMC S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT

 SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por RUDNEY OLIVEIRA 

DUARTE em face de RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 125, a parte requerente pugnou pela desistência na ação e a 

extinção do processo e, às fls. 127, a parte requerida concordou com o 

pedido.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120405 Nr: 2888-91.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIENE PIMENTA

 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:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ajuizada 

por HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO em face de OZIENE 

PIMENTA, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 144/145, 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 e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado às fls. 

144/145, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais e honorários advocatícios nos termos do 

acordo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149072 Nr: 3884-21.2015.811.0037

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ GOMES NOSKOSKI

 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.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por HSBC BANK BRASIL S/A – 

BANCO MÚLTIPLO em face de ANDRÉ LUIZ GOMES NOSKOSKI, todos 

qualificados nos autos.

Às partes realizaram composição amigável e pugnaram pela homologação 

do acordo e a consequente extinção do feito, conforme fls. 136/137.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo 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 suspensão do feito até a liquidação final da 

dívida.

 Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado às fls. 

136/137, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos do 

acordo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 64318 Nr: 4138-04.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON APARECIDO MANOEL JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAMP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, MILTON ELIAS JUNIOR, LUCIANO 

PICOLOTO, DOUGLAS RANIERI MILANESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT

 SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por NELSON 

APARECIDO MANOEL JUNIOR em face de AGROCAMP COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e OUTROS, 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 205, a parte exequente pugnou pela desistência da ação, nos termos 

do artigo 485, VIII, do CPC.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informou o 

desinteresse no prosseguimento do feito, oportunidade em que pugnou 

por sua extinção.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

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

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71479 Nr: 3794-86.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO COSTA DOS SANTOS, 

AGROPECUÁRIA F. G. LTDA, M A P DOS SANTOS

 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: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

JOSE BACALTCHUK - OAB:4404-A/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ajuizada por ELIANE DE 

OLIVEIRA em face de ANTÔNIO COSTA DOS SANTOS, AGROPECUÁRIA 

F.G. LTDA e MAP DOS SANTOS, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 513, as partes realizaram composição amigável e pugnaram pela 

homologação do acordo.

Às fls. 514/517 as partes informam o integral cumprimento do acordo e 

requerem a extinção da ação.

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 e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado às fl. 

513, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais e honorários advocatícios nos termos do 
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acordo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 192133 Nr: 4854-50.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE GOMM, ADRIANI CRISTINA BAHNERT 

DE CAMARGO GOMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARQUES DIAS NETO - 

OAB:43408/PR, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:PR 

18.294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Vistos.

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada nos autos 

em apenso.

Não havendo acordo, intime-se a embargada para, querendo, apresentar 

impugnação aos embargos à execução, no prazo legal, conforme decisão 

retro.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006048-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE 

SORRISO - COOPSERV S (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Pregoeiro do Município de Primavera do Leste (IMPETRADO)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006048-34.2018.8.11.0037. 

IMPETRANTE: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE 

SERVICOS DE SORRISO - COOPSERV S IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, PREGOEIRO DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por COOPSERV’S – 

COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS contra ato ilegal 

praticado pelo PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT e 

PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente 

qualificado nos autos. Aduz, em síntese, que foi designado para o dia 

05.09.2018 o Pregão Eletrônico 95/2018 deste Município para a 

“CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO 

PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TENDO A PESSOA JURÍDICA A SER 

CONTRATADA A INTEIRA RESPONSABILIDADE EM FORNECER TODOS OS 

MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DOMISSANITÁRIOS, PRODUTOS 

QUÍMICOS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E ACESSÓRIOS 

NECESSÁRIOS, BEM COMO TODO PESSOAL ESPECIALIZADO PARA O 

CONTROLE E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS”. Alega que a impetrante 

impugnou o edital requerendo a exclusão do item “3.7.12”, que proibiu a 

participação de Cooperativas de trabalho, sendo que ainda não obtiveram 

resposta. Assim, assevera possuir direito líquido e certo de participar do 

certame e requer, em sede de liminar, a sua habilitação enquanto 

cooperativa de trabalho, no Pregão Eletrônico 95.2018, promovido pelo 

Município de Primavera do Leste/MT. No Id n. 15153806, a parte impetrante 

pugnou pelo aditamento da inicial, a fim de retificar a informação quanto à 

data da realização do Pregão, que será no dia 10.09.2018, bem como 

trouxe aos autos a resposta à impugnação ao Edital supramencionado. É o 

breve relato. Fundamento e decido. De início, acolho a emenda à inicial. 

Imperioso destacar que o artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/09 prevê a 

viabilidade de o magistrado conceder liminar em favor do impetrante, ante 

a existência de fundamentos relevantes, bem como que a medida se torne 

ineficaz caso seja, ao final, deferida a segurança. Como é cediço, para a 

concessão de liminar é imprescindível a demonstração da probabilidade do 

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

Contudo, no mandado de segurança faz-se necessário para obtenção da 

liminar a comprovação de plano, através de prova pré-constituída, do 

direito líquido e certo, e não apenas aparência do direito, como nas 

cautelares. Nesse sentido o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul entende: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

PROFESSORA GESTANTE. ALEGAÇÃO DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. 

PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA LIMINAR. ARTIGO 7º, III, DA LEI N.º 

12.016/09. À concessão de liminar em mandado de segurança é 

imprescindível a concorrência dos requisitos constantes no art. 7º, III, da 

Lei n.º 12.016/09, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o 

pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, caso deferida 

somente ao final da demanda, o que inexiste na espécie, na medida em 

que a agravante não se desincumbiu de demonstrar a veracidade de suas 

alegações, não colacionando ao instrumento, por exemplo, o contrato 

temporário firmado com a Administração Pública, tampouco a 

comprovação de que estava segurada junto ao IPERGS. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70036086023, 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira 

Lins Pastl, Julgado em 30/06/2010). Outrossim, sobre a tutela de urgência, 

o artigo 300 do Código de Processo Civil prevê: “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo temos o artigo 303 do mesmo códex: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Considerando as peculiaridades que guardam o 

caso, mister se faz uma breve explanação a respeito do tema licitação. 

Segundo José dos Santos Carvalho Filho, licitação é "o procedimento 

administrativo vinculado por meio do qual os entes da Administração 

Pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor proposta entre 

as oferecidas pelos vários interessados, com dois objetivos – a 

celebração de contrato, ou a obtenção do melhor trabalho técnico, artístico 

ou científico”. Cumpre registrar que o procedimento licitatório foi 

introduzido no ordenamento jurídico brasileiro primando pela aplicação dos 

princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, dos quais à Administração Pública em seus atos 

jamais deve se afastar. De outro norte, a atividade exercida pela 

Administração Pública deve sempre revelar o melhor interesse da 

coletividade, razão pela qual é obrigada a licitar antes de firmar contratos 

que visem à prestação de serviços, obras e fornecimento de bens. Nesse 

contexto de ideias, a licitação veio justamente para evitar que a mera 

liberalidade do ente público, criando critérios de contratação que protejam 

o patrimônio público das escolhas impróprias, inescrupulosas e 

estritamente de interesse particular do administrador, impondo a este o 

dever escolher a proposta mais vantajosa para a administração. Quanto 

ao procedimento licitatório, a Administração Pública deve observar, ainda, 

os princípios a este inerente, quais sejam: princípio da moralidade e 

pessoalidade, princípio da igualdade e isonomia entre os licitantes, 

princípio da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório que significa que o procedimento deve ser 

fielmente observado por todos e o princípio do julgamento objetivo que 

significa que os critérios e fatores seletivos previsto no edital deve ser 

rigorosamente cumprido no julgamento das propostas. Não obstante, a 

jurisprudência caminha para o sentido de vedar a participação de 

COOPERATIVAS nos processos licitatórios em que o objeto da 

contratação abrange o fornecimento de mão de obra subordinada, como é 

o caso dos autos. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. 

PREGÃO ELETRÔNICO. Mandado de segurança impetrado visando a 

obtenção de medida liminar para autorizar a participação de cooperativa 

na licitação. Liminar Deferida pela decisão agravada. Legitimidade do 
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direito da Administração em vedar a participação de cooperativas em 

licitações em que o objeto da contração abrange o fornecimento de 

mão-de-obra, prevenindo-se de responsabilização em eventual ação 

trabalhista. Precedentes do STJ. Decisão agravada reformada. Recurso 

p r o v i d o  ( T J - S P  –  A I  7 9 8 5 6 3 3 2 0 1 1 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0079856-33.2011.8.26.0000, Data de Julgamento04/07/2011, Data de 

Publicação 11/07/2011). ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE 

COOPERATIVA. SÚMULA 281 DO TCU. A permissão de participação de 

cooperativas em certame que tem por objeto serviços que, por sua 

natureza ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em 

geral, houver necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o 

contratado, indica, a princípio, a fraude do certame licitatório. (TRT-1 - RO: 

01008831920165010461 RJ, Relator: CARINA RODRIGUES BICALHO, 

Terceira Turma, Data de Publicação: 16/10/2017). ADMINISTRATIVO – 

LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA – PARTICIPAÇÃO DE 

COOPERATIVA NO CERTAME – CONTRATAÇÃO DE ENTE COOPERADO – 

IMPOSSIBILIDADE, NA HIPÓTESE ESPECÍFICA DO CASO DOS AUTOS – 

VALIDADE DO ACORDO FIRMADO ENTRE O MPT E A AGU. 1. A agravante 

não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que 

alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do 

provimento ao agravo regimental. 2. A Corte Especial do STJ já pontuou a 

questão de as cooperativas se habilitarem em licitação para a contratação 

de mão-de-obra, concluindo pela impossibilidade quando o labor, por sua 

natureza, demandar necessidade de estado de subordinação. 3. Nos 

termos do art. 131, caput, da CF/88, é competência da Advocacia-Geral da 

União, diretamente ou através de órgão vinculado, representar judicial e 

extrajudicialmente a União, de sorte que o acordo por ela firmado obriga 

toda a administração pública federal. Agravo regimental improvido (STJ - 

AgRg no REsp: 947300 RS 2007/0098370-4, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 25/11/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: --> DJe 16/12/2008). Desse modo, não estando presentes 

os requisitos autorizadores da concessão do mandamus, INDEFIRO o 

pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo desta ação, 

enviando-lhe uma cópia da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste informações que entender necessárias. Após o 

decurso do prazo para informações, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público e venham conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005285-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELI DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCOS SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1005285-33.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste, 2 de outubro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006328-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUELY DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1006328-05.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste, 2 de outubro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000761-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME (ADVOGADO(A))

MARIA INEZ ALVES CAMARGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1000761-90.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o requerente para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões. Primavera do Leste/MT, 2 de outubro de 

2018. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006001-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1006001-60.2018.8.11.0037 Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste,2 de outubro de 2018 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006136-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS (ADVOGADO(A))

ERONISA COSTA DE CASTRO (REQUERENTE)

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1006136-72.2018.8.11.0037 Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste,2 de outubro de 2018 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000422-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA MANOELA DIOZ SENA (ADVOGADO(A))

JOANA FRANCISCA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1000422-68.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o REQUERENTE para no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões. Primavera do Leste/MT, 2 de outubro 

de 2018. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 

2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006614-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA BARBOSA AGUIAR (AUTOR(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA (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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006614-80.2018.8.11.0037. AUTOR(A): DALVA BARBOSA AGUIAR RÉU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Postergo a apreciação da 

tutela antecipada vindicada para o momento posterior à manifestação da 

parte requerida. Intime-se o requerido para que, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, manifeste-se no feito, devendo trazer aos autos o 

julgamento do processo administrativo de nº 16012/2017-45, o qual se 

encontra pendente há mais de um ano. Após o decurso do prazo, venham 

imediatamente conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 
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cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 1º de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000542-48.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA MARIA ROCHA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

LYGIA MARCIA CORREA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000542-48.2016.8.11.0037. 

EXEQUENTE: LIDIA MARIA ROCHA DA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Analisando os autos, verifico que a avaliação de 

id n. 14733571 não indica o tratamento de home care a Sra. LIDIA MARIA 

ROCHA DA SILVA, a qual obteve apenas 04 (quatro) pontos na tabela 

ABEMID (Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial). Em seu 

relatório, o médico alega que a paciente “(...) teve o primeiro AVC há 6 

anos, teve outros após. Faz uso de fraldas geriátricas, sem escaras. Não 

faz mais uso de soro intermitente. Teve fratura do fêmur há mais ou 

menos 6 meses.” Todavia, em que pese a requerente não atingir a 

pontuação mínima para continuar com o tratamento, consta no relatório 

social que a paciente possui 64 anos e possui Diabete Mellitus. Consta, 

ainda, que a única pessoa que reside com a Sra. LIDIA é seu esposo 

Domingos, o qual possui 82 anos e alega não possuir forças e habilidades 

para transportar/cuidar da requerente, visto que pesa aproximadamente 

80 quilos. Destarte, SUSPENDO parcialmente o tratamento na modalidade 

home care, devendo permanecer, por ora, apenas o serviço do 

profissional Técnico em Enfermagem (24h), até ulterior decisão. Intime-se 

imediatamente a empresa QUALYCARE. No mais, intime-se a DEFENSORIA 

PÚBLICA para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresente 03 

(três) orçamentos dos serviços do profissional supramencionado, para 

que possa ser aferido seu valor de mercado. Independentemente de 

constar ou não no polo passivo da demanda, por se tratar de competência 

municipal, deve o Município fornecer a paciente o tratamento médico 

necessário através da Equipe de Saúde da Família (ESF) da área de 

abrangência de seu domicílio, ou outra modalidade de equipe de atenção 

básica municipal, a fim de não deixar a requerente desamparada. Intime-se 

a Secretaria Municipal de Saúde para que dê continuidade ao tratamento 

da paciente, através da Rede Municipal de Saúde. Sem prejuízo, 

analisando os autos, verifico que estão pendentes de pagamento as notas 

fiscais nº 4170 e nº 4255, referente aos serviços prestados nos meses 

de julho e agosto/2018. Dessa forma, determino o bloqueio do valor 

relativo ao custeio do Home Care, na modalidade internação domiciliar, na 

importância de R$ 62.269,70 (sessenta e dois mil duzentos e sessenta e 

nove reais e setenta centavos), com observância das notas fiscais 

apresentadas, conforme memorial descritivo abaixo: NOTA FISCAL 

VALOR PERÍODO ID Nº 4170 R$ 31.134,85 01/07/2018 a 31/07/2018 

14859569 Nº 4255 R$ 31.134,85 01/08/2018 a 31/08/2018 15236977 

TOTAL R$ 62.269,70 A transferência do numerário (pagamento) está 

autorizada mediante a apresentação da nota fiscal (Prov.02/2015-CGJ, 

artigo 10). Requisite-se à Secretaria Estadual de Saúde a avaliação laudo 

pormenorizado que ateste a complexidade do paciente (baixa, média, alta), 

com declinação específica da elegibilidade ou não do paciente de 

permanecer em internação domiciliar em regime de home care, nos moldes 

requeridos pelo Ministério Público (Id n. 15603738), em 05 (cinco) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário, com as 

cutelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 02 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131157 Nr: 3706-09.2014.811.0037

 AÇÃO:  P roced imen to  de  L iqu id a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO TOMASONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 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, 

RENATA CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131159 Nr: 3708-76.2014.811.0037

 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: HAMILTON XAVIER MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Subtil Godinho - OAB:, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131984 Nr: 4385-09.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE SERPA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 
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dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163441 Nr: 1927-48.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169940 Nr: 5193-43.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIRA APARECIDA DA SILVA

 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:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133400 Nr: 5510-12.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MOREIRA DO CANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171600 Nr: 8699-61.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMIVANY LEANDRO DOS PASSOS

 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:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 180788 Nr: 10970-09.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO DA MOTTA RECKTENWALD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 
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conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 184970 Nr: 1464-72.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 184971 Nr: 1465-57.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE UCHAKI VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 187803 Nr: 2881-60.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 187805 Nr: 2883-30.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSELI APARECIDA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 195509 Nr: 6676-74.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL ALVES MENDES

 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:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 194337 Nr: 5898-07.2017.811.0037
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 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE TAVARES SALES DE SOUZA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:20.688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196060 Nr: 6962-52.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBARA PELLISSARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196363 Nr: 7097-64.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA BENEDITO PEROBA, MONICA MUNARO COELHO, 

MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 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:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196463 Nr: 7141-83.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINÉIA XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196668 Nr: 7243-08.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA DOS SANTOS KUCZKOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELEN CRISTINA VIANA CORA - 

OAB:MT/22342/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196671 Nr: 7246-60.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO CESAR RODRIGUES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELEN CRISTINA VIANA CORA - 

OAB:MT/22342/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196673 Nr: 7248-30.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA ELIENE SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196718 Nr: 7268-21.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZA PIZAIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196719 Nr: 7269-06.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÉIA ROMITTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196863 Nr: 7313-25.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE PEGORARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196865 Nr: 7315-92.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEIA LOPES AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196874 Nr: 7321-02.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA EVANETE ROMBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196875 Nr: 7322-84.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALETE ALVES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196882 Nr: 7328-91.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS ALVES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELEN CRISTINA VIANA CORA - 

OAB:MT/22342/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196884 Nr: 7330-61.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINVALDO DE SOUZA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 202879 Nr: 687-53.2018.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIANE BATISTA SILVEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 203021 Nr: 773-24.2018.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDERES NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 203528 Nr: 1073-83.2018.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE LEITE GALVÃO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 203727 Nr: 1160-39.2018.811.0037

 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: DEIJAIR ATAIDE PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63097 Nr: 2544-52.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE FERNANDES MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME, PEDRO FERNANDES ELIAS, CARLOS 

HENRIQUE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2544-52.2009.811.0037 (Código 63097)

Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 24 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125582 Nr: 8152-89.2013.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO LIMA DA SILVA

 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:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126988 Nr: 9521-21.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EDSON FERREIRA DE ALMEIDA

 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: PATRÍCIA CAPELEIRO - 
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OAB:PROC.MT

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130211 Nr: 2886-87.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO CORDEIRO LAGE, KÉZIA ARAÚJO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX FERREIRA DE ABREU - 

OAB:MT/14.337-E, JANETE GEHM - OAB:MT.16.971, SANDRO LUIS 

COSTA SAGGIN - OAB:5734/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133005 Nr: 5202-73.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE APARECIDA SCHULTZ DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163255 Nr: 1786-29.2016.811.0037

 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: ARMINDA APARECIDA DA SILVA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163270 Nr: 1795-88.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163275 Nr: 1800-13.2016.811.0037

 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
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 PARTE AUTORA: ALTAIR DE SANTANA HENRIQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FABRICIO MILHOMENS DA NEIVA - 

OAB:24530/GO, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:18480-B, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163646 Nr: 2046-09.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DA COSTA LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163620 Nr: 2020-11.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163626 Nr: 2027-03.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSMARY REGINATO FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163604 Nr: 2005-42.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHARON MARJORIE ALVES DE PAULA LEOCÁDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 97 de 642



Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163656 Nr: 2056-53.2016.811.0037

 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: LUIZ CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169663 Nr: 5083-44.2016.811.0037

 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: IRINEU JOÃO VEIT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUEIROZ GARCIA - 

OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174340 Nr: 7583-83.2016.811.0037

 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: IVAIR NATAL BREDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJACKSON DA SILVA 

LOPES - OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 187989 Nr: 2944-85.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIVANILDO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CARRETO - 

OAB:18929/A - MT

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 188894 Nr: 3353-61.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIOMIRO CASTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 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: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, DAYSE CRISTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:, LUIS FERNANDO NOMINATO IGLESIAS - 

OAB:23.384.0, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 
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dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 195513 Nr: 6680-14.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO APARECIDO LOPES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 200217 Nr: 8559-56.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 200220 Nr: 8561-26.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 200221 Nr: 8562-11.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR DE SANTANA HENRIQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 204224 Nr: 1438-40.2018.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE MARTINS MARCHETI, ANGÊLA MARIA 

WALDOW, IVANI LINDNER GUILLANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 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: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA 

BACH - OAB:23696-0, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.
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Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126838 Nr: 9366-18.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA ZAQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126950 Nr: 9481-39.2013.811.0037

 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: SOLANGE APARECIDA SOARES REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126980 Nr: 9513-44.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CATARINA GOULART

 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:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130868 Nr: 3461-95.2014.811.0037

 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: NEWTON SILVA DOURADO

 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:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131982 Nr: 4383-39.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.
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Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133707 Nr: 5772-59.2014.811.0037

 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: JANIE REGINA FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, DAYSE CRISTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:, LUIS FERNANDO NOMINATO IGLESIAS - 

OAB:23.384.0, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135420 Nr: 7117-60.2014.811.0037

 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: IRENE FERREIRA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135084 Nr: 6854-28.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135089 Nr: 6858-65.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALILA SCHUCH WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135418 Nr: 7115-90.2014.811.0037

 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: ARMINDO HANKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORÁ - OAB:22342-0, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135526 Nr: 7205-98.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEIDE SOUZA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136773 Nr: 8120-50.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR BONFIM DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139531 Nr: 9979-04.2014.811.0037

 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: NILVA KLEIN HILLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, DAYSE CRISTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:, LUIS FERNANDO NOMINATO IGLESIAS - 

OAB:23.384.0, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163272 Nr: 1797-58.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA DOS SANTOS FREITAS BUSCARIOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163439 Nr: 1925-78.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE CRISTINA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163610 Nr: 2011-49.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ADRIANE BARONAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 181013 Nr: 11075-83.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDES MORAIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 184210 Nr: 1009-10.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE MARIA VEDOVATTO, DIVA FÁTIMA DE 

SOUZA, ALIANDRA MADALENA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 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: ELYJACKSON DA SILVA 

LOPES - OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 185395 Nr: 1709-83.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA ROSSI ORTOLANI, MONIA MAIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 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: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA 

LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, 

RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 187756 Nr: 2853-92.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE ANGELICA BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.
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Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 188895 Nr: 3354-46.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA ARRUDA DA SILVA, MARIUSA ROCHA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 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: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, DAYSE CRISTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:, LUIS FERNANDO NOMINATO IGLESIAS - 

OAB:23.384.0, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 188902 Nr: 3361-38.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUNIR DESEGRINI, ROSA SCHNEIDER, JOCIELI 

APARECIDA BERNARDO, ANDREIA ZIMPEL PAZDZIORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 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: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RENATA 

CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 199395 Nr: 8247-80.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE ALVES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125573 Nr: 8143-30.2013.811.0037

 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: MARILENA PIMENTEL DE SOUZA

 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:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126839 Nr: 9367-03.2013.811.0037

 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: ANGELA MARIA ALVES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 
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localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126866 Nr: 9392-16.2013.811.0037

 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: MARLENE FRANCISCO DOS REIS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127115 Nr: 100-70.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZITA ROGGIA ROQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINE OTTONELLI - 

OAB:MT 17.269, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131979 Nr: 4380-84.2014.811.0037

 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: ORDALINA SOUZA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133057 Nr: 5244-25.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133394 Nr: 5504-05.2014.811.0037

 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: ROSE PASTORA PRIETO ECHEVERRIA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 
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contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134976 Nr: 6769-42.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA FERREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135425 Nr: 7122-82.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DOMINGOS SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146864 Nr: 2958-40.2015.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilene Soares Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165391 Nr: 2839-45.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DE CARVALHO BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169661 Nr: 5081-74.2016.811.0037

 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: ROSINEI PEDROSO VERGILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 
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dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171267 Nr: 5831-76.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169664 Nr: 5084-29.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175136 Nr: 8068-83.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI CASTANHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17553/O, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176535 Nr: 8710-90.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TACIANA DIAS ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176558 Nr: 8711-75.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 
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localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 195068 Nr: 6365-83.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126993 Nr: 9526-43.2013.811.0037

 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: JOÃO EVANGELISTA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133058 Nr: 5245-10.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURENITA FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133061 Nr: 5248-62.2014.811.0037

 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: ELZENY PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134221 Nr: 6163-14.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMEIRY APARECIDA LOUZADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 
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COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134975 Nr: 6768-57.2014.811.0037

 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: ROSA HELENA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135243 Nr: 6964-27.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AROLDO MARTINS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA L. 

CORREA DA COSTA - OAB:11.509/MT, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, 

RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136782 Nr: 8128-27.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUZENI RESPLANDE DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137415 Nr: 8603-80.2014.811.0037

 AÇÃO:  P roced imen to  de  L iqu id a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO PEREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, JADER FRANCISCO DEI RICARDI - 

OAB:12994/MT, REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - OAB:14537/MT, 

RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139532 Nr: 9980-86.2014.811.0037

 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: WERNER HILLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 

18.241-O

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139533 Nr: 9981-71.2014.811.0037

 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: REJIO SPELLMEIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, DAYSE CRISTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:, LUIS FERNANDO NOMINATO IGLESIAS - 

OAB:23.384.0, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139534 Nr: 9982-56.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANADIR FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - 

OAB:7325/MT

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139535 Nr: 9983-41.2014.811.0037

 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: ILSE KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146691 Nr: 2870-02.2015.811.0037

 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: CARLOS PANIS PACHINETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163294 Nr: 1818-34.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMO VALDINO SKALEE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174341 Nr: 7584-68.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO DIVINO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196975 Nr: 7357-44.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA HEM FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 210882 Nr: 4487-89.2018.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131138 Nr: 3688-85.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIDELMA ALMEIDA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131992 Nr: 4391-16.2014.811.0037

 AÇÃO:  P roced imen to  de  L iqu id a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DARLAN VIEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136774 Nr: 8121-35.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOTILDE BRIZOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163251 Nr: 1783-74.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILDA ALVES SOUZA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163287 Nr: 1811-42.2016.811.0037

 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: ELIZANGELA DE SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, Fabrício Miguel Correa - OAB:9.762-A/MT, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696/O, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163814 Nr: 2127-55.2016.811.0037

 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: WASHINGTON LUIZ ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176549 Nr: 8814-48.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADETE ROGGIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 180787 Nr: 10969-24.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAYLLINE SAMPAIO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 181810 Nr: 11452-54.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA NEVES DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 183112 Nr: 11656-98.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIVONETE PAULA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 183354 Nr: 599-49.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETICIA DE SOUZA WBATUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 183355 Nr: 600-34.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEDI TEREZINHA CIGANA CORADINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 185292 Nr: 1653-50.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA LOPES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 185293 Nr: 1654-35.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZIANE ALMEIDA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 188786 Nr: 3307-72.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILENE DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 185294 Nr: 1655-20.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIA DALILA VISSOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 185397 Nr: 1711-53.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEAN MARCOS OLIVEIRA DE MORAES, LUCENIR 

SOUSA SILVA, LAURA BEATRIZ DE ARRUDA ROSA, LIDYANE BUENO 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 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: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, DAYSE CRISTINA DE 
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OLIVEIRA LIMA - OAB:, LUIS FERNANDO NOMINATO IGLESIAS - 

OAB:23.384.0, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 188402 Nr: 3122-34.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORCELINA MARIA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 188892 Nr: 3351-91.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS ALVES, ZENAIDE DA SILVA PORTO, 

MARLENE HENDGES, MARCIA CRISTIANE BONFIM, MARIJANE BATISTA 

DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 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: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, DAYSE CRISTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:, LUIS FERNANDO NOMINATO IGLESIAS - 

OAB:23.384.0, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 188900 Nr: 3359-68.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELA ELISANDRA DE CARVALHO, ANA CLÁUDIA 

HAGEMANN LOPES, VERA LÚCIA SOARES, CLARICE HAMERSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 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: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, DAYSE CRISTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:, LUIS FERNANDO NOMINATO IGLESIAS - 

OAB:23.384.0, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 195069 Nr: 6366-68.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIRLENE SOUSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 195063 Nr: 6360-61.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EZEQUIEL ALVES MENDES

 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:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196878 Nr: 7325-39.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISOLDI CESTARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELEN CRISTINA VIANA CORA - 

OAB:MT/22342/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 200214 Nr: 8557-86.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAIR NATAL BREDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 200194 Nr: 8550-94.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÓRIDA CÂNDIDA PRAXEDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 200213 Nr: 8556-04.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA BATISTA PAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 199393 Nr: 8246-95.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA FRANCIELLE FRANZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 
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conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131983 Nr: 4384-24.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZENIR PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134228 Nr: 6170-06.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE MARIA FLORES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134966 Nr: 6760-80.2014.811.0037

 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: SANDRA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134356 Nr: 6261-96.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANAÃN MEDEIROS EUZÉBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, SUELEN CRISTINA VIANA CORÁ - OAB:22342-0, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135042 Nr: 6816-16.2014.811.0037

 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: ANTONIO GILMAR DIAMANTINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 
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1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135246 Nr: 6967-79.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA DE MELO PIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136771 Nr: 8118-80.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR BARBOSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146613 Nr: 2820-73.2015.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUFLOSINA DOS SANTOS ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163650 Nr: 2050-46.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA TOBIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163429 Nr: 1915-34.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LELIA DE JESUS ABREU MARTINS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.
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Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163637 Nr: 2037-47.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA PIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 185109 Nr: 1547-88.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA CRISTINA CARVALHO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 185110 Nr: 1548-73.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO ONOFRE SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL NUNES MARTINS - 

OAB:17037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 188901 Nr: 3360-53.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE MULLER, CLAUDIA ROBERTA 

SORROCHES MALDONADO, DILSON THOMAZ, OLGA RASIA THOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 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: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, LUIS FERNANDO 

NOMINATO IGLESIAS - OAB:23.384.0, RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 199992 Nr: 8487-69.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVANILSON ROSA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 203285 Nr: 950-85.2018.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONCIO CORREIA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126856 Nr: 9382-69.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONALDO TEIXEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126941 Nr: 9472-77.2013.811.0037

 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: JERONITA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133004 Nr: 5201-88.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENIR TEREZINHA COMPARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134231 Nr: 6173-58.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE FÁTIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134229 Nr: 6171-88.2014.811.0037

 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: ENIVALDO NASCIMENTO ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134972 Nr: 6765-05.2014.811.0037

 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: JOSÉ SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135662 Nr: 7294-24.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA ALVES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, RAFAEL SOLDERA DALLEK - OAB:20.688, WAGNER 

AUGUSTO BUSS - OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135086 Nr: 6856-95.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILIO FELICIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135092 Nr: 6861-20.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO ELIAS VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.
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Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 159479 Nr: 8679-70.2015.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINE FERRAZ DAMASCENA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUEIROZ GARCIA - 

OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163624 Nr: 2024-48.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAMARIS FROES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174335 Nr: 7579-46.2016.811.0037

 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: FLÓRIDA CÂNDIDA PRAXEDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA L. 

CORREA DA COSTA - OAB:11.509/MT, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, 

RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 193523 Nr: 5510-07.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAICO SANTOS PEGORATO, DOMINGAS REGIANE 

OLIVEIRA RIBEIRO, MARIA SULENI DARQUES DA SILVA, SIMONI ZIBETTI 

DA LUZ, LUZINETH COSTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 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:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126976 Nr: 9509-07.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR CANDIDO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 
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RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127104 Nr: 89-41.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELI SARAH APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13.476-O, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, DAYSE CRYSTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:13890-0, LUIZ FERNANDO NONIMATO INGLEIAS 

- OAB:23.384-0, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127105 Nr: 90-26.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERESMINA XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127125 Nr: 110-17.2014.811.0037

 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: DELMA MARIA ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131161 Nr: 3710-46.2014.811.0037

 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: GERLANY RAMOS ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133063 Nr: 5250-32.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINÊS DE SOUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134444 Nr: 6330-31.2014.811.0037

 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: ORSILIA LUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 

21010/O, RAFAEL SOLDERA DALLEK - OAB:20.688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO MIGUEL CORREA - 

OAB:9762-A, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA 

BACH - OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134222 Nr: 6164-96.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA APARECIDA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134523 Nr: 6394-41.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA CIPRIANO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135253 Nr: 6974-71.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILDA GUILLANDE LUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135422 Nr: 7119-30.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSE CARRELO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 
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localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136780 Nr: 8126-57.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERONITA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146611 Nr: 2818-06.2015.811.0037

 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: LUCIANI DE ALMEIDA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146702 Nr: 2881-31.2015.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORÁ - OAB:22342-0, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146859 Nr: 2953-18.2015.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STELLA MARIS FABRICIO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 192743 Nr: 5141-13.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO FRANCISCO CUNHA, ANNE GABRIELA 

MARTINS PEREIRA, Lusenira Cipriano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 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:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 
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contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163301 Nr: 1825-26.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CÂNDIDO NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163642 Nr: 2042-69.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELEN CRISTINA VIANA CORÁ - 

OAB:22342-0, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163654 Nr: 2054-83.2016.811.0037

 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: VANUSA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175824 Nr: 8430-85.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEUASSURA GOMES GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 185396 Nr: 1710-68.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA PIRES FERREIRA LEVY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, DAYSE CRISTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:, LUIS FERNANDO NOMINATO IGLESIAS - 

OAB:23.384.0, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 187758 Nr: 2855-62.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROSALDO BERTOLDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 187988 Nr: 2943-03.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIA GRACIELA LONGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 188896 Nr: 3355-31.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUIZA HAGEMANN LOPES, LUIZA CAETANO DA 

FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 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: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, DAYSE CRISTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:, LUIS FERNANDO NOMINATO IGLESIAS - 

OAB:23.384.0, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 188898 Nr: 3357-98.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRNA HECKLER BRAFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 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: 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

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 188893 Nr: 3352-76.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO RODRIGUES DIAS, EVANI PEREIRA ARAUJO, 
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ONILDE MARIA BORTOLUZZI BURGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 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: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, DAYSE CRISTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:, LUIS FERNANDO NOMINATO IGLESIAS - 

OAB:23.384.0, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 193207 Nr: 5345-57.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELÍDEA MARIA ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196364 Nr: 7098-49.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DE MEDEIROS BRAGUINI, MARINEIS 

APARECIDA DA SILVA GUADAGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 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:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196302 Nr: 7066-44.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DIAS CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 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:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196876 Nr: 7323-69.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE PEREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 197342 Nr: 7479-57.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUINALDO COSTA FERREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 
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LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 200215 Nr: 8558-71.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 199993 Nr: 8488-54.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI NARA OSS ALMEIDA, JUSSARA DA SILVA 

TRAUTMANN CORVETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 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:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 199960 Nr: 8475-55.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE SANTOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 200430 Nr: 8668-70.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:20.688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 203529 Nr: 1074-68.2018.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO ROCHA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.
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Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126957 Nr: 9488-31.2013.811.0037

 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: ENIVALDO MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127113 Nr: 98-03.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEI SALETE BIASUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130871 Nr: 3464-50.2014.811.0037

 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: LUCIANA DE ARAÚJO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:14537/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A, 

VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131077 Nr: 3632-52.2014.811.0037

 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: MAURO VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131139 Nr: 3689-70.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANGELINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.
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Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131704 Nr: 4163-41.2014.811.0037

 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: MARINEUSA DE JESUS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131710 Nr: 4169-48.2014.811.0037

 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: FRANCISCO CARNEIRO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135667 Nr: 7299-46.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133708 Nr: 5773-44.2014.811.0037

 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: MIRIAN FERREIRA COIMBRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134310 Nr: 6227-24.2014.811.0037

 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: ARI SANDRO GUILLANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0, WAGNER AUGUSTO BUSS - OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.
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Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134223 Nr: 6165-81.2014.811.0037

 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: ADEMILTON FERREIRA TIBAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, DAYSE CRISTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:, LUIS FERNANDO NOMINATO IGLESIAS - 

OAB:23.384.0, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134705 Nr: 6534-75.2014.811.0037

 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: MARIVALDO SOUSA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135252 Nr: 6973-86.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO HENRIQUE PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135523 Nr: 7202-46.2014.811.0037

 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: LEILA CRISTINA FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135858 Nr: 7444-05.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELA ALMEIDA NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.
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Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136777 Nr: 8124-87.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA NUNES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 152796 Nr: 5731-58.2015.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURICENA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:MT5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163267 Nr: 1792-36.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA IRISMAR MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163300 Nr: 1824-41.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISVAL PEREIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163645 Nr: 2045-24.2016.811.0037

 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: MARILENE PEREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.
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Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163890 Nr: 2168-22.2016.811.0037

 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: MARELUCE CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165038 Nr: 2692-19.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERLY GARCIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 179742 Nr: 10450-49.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE FERREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 181811 Nr: 11453-39.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE LIMA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 200818 Nr: 8825-43.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCOM JOHNI CORVETTO, LUIZANE SILVA DA 

SILVA, ILAINE BREGALDA BERTOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 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: 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

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 
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Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 200068 Nr: 8516-22.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LOPES DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125592 Nr: 8162-36.2013.811.0037

 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: AUZILÁ ALVES MENDES

 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:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126949 Nr: 9480-54.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSMARA INES ROCKENBACH, RICARDO VAZ 

CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127109 Nr: 94-63.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIDE LOGON RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130870 Nr: 3463-65.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:14537/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A, 

VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131158 Nr: 3707-91.2014.811.0037

 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: WILTON CAVALCANTE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANA BACH - OAB:, 

RENATA CARRETO - OAB:, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133059 Nr: 5246-92.2014.811.0037

 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: NEUZA MARIA DE VARGAS SELONK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134215 Nr: 6157-07.2014.811.0037

 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: VANISE DALLABONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134706 Nr: 6535-60.2014.811.0037

 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: EDMA PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, SUELEN CRISTINA VIANA CORÁ - OAB:22342-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135414 Nr: 7111-53.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELIA DE SOUZA AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 
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1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136775 Nr: 8122-20.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136778 Nr: 8125-72.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136781 Nr: 8127-42.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORCILENE DIEGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146854 Nr: 2948-93.2015.811.0037

 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: SILVIA EVANETE ROMBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158899 Nr: 8537-66.2015.811.0037

 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: MANOEL ALVES DAMASCENA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, APERLINO LOUREIRO NETO - OAB:MT 15612, 

AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY DE JESUS 

AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA 

LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 
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contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163406 Nr: 1892-88.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISVALDO PEREIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171258 Nr: 5822-17.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISOLDI CESTARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169660 Nr: 5080-89.2016.811.0037

 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: MARCIA CRISTINA CONCEIÇÃO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174336 Nr: 7580-31.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA SILVA BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - OAB:18480-B, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIUM - OAB:14235-O, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - 

OAB:7325/MT

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174343 Nr: 7586-38.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORDANA DE SOUSA ALVES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, SCHEILLA DE A. MORTOZA N. RODRIGUES - 

OAB:11361/GO, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175821 Nr: 8427-33.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMARY COSTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 181010 Nr: 11072-31.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA TERESA CARVALHO DEFANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJACKSON DA SILVA 

LOPES - OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 183111 Nr: 11655-16.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA ALVES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 183356 Nr: 601-19.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA PEREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 187804 Nr: 2882-45.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELIA DE OLIVEIRA MODOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 188899 Nr: 3358-83.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO BELENTANI, SONIA DOS SANTOS PINHEIRO, 

IRTES TEREZINHA BOTTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 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: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, Fabrício Miguel Correa - OAB:9.762-A/MT, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696/O, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 191891 Nr: 4743-66.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMARA LADISLAU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196455 Nr: 7137-46.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SHULTZ DE BARROS - 

OAB:MT/22.432, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196564 Nr: 7193-79.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON SOUZA REIS, SIMONE DOS SANTOS, 

SANDRA MARIA ORTIZ PASSINATO, DINA BENEDITA DE ALMEIDA, MARIA 

APARECIDA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 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:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196720 Nr: 7270-88.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 
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Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE MÁRCIA PEREIRA TAKENAKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 197625 Nr: 7600-85.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 197626 Nr: 7601-70.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA ADRIANA ORTOLANI CLEBIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 200646 Nr: 8769-10.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIELLA CASTELLI DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 203511 Nr: 1065-09.2018.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY NERES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60244 Nr: 93-54.2009.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PAULO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES - OAB:9.782/MT, JOÃO PEDRO MARQUES - OAB:3763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fls. 429, intimo a parte autora, através de 

seu novo patrono, conforme procuração de fl. 306, para informar se 

houve a revogação do mandato judicial outorgado ao advogado de fl. 30, 

no prazo de 10 (dez) dias.

5ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005648-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DIAS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

SANDRO ROBERTO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 5 (cinco) dias apresentar 

impugnação à contestação lançada sob n. 15631896. Primavera do 

Leste-MT., 02/10/18. Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003504-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE ROSA DE MATOS (REQUERENTE)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O PROMOVIDO A JUNTAR AOS AUTOS AS CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003357-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVIBERK DE SOUZA MOTA (REQUERENTE)

RENATO SOUSA DUTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Vistos. RECEBO o Recurso Inominado no efeito devolutivo [art. 43 da Lei 

n.º 9.099/95]. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001552-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS (ADVOGADO(A))

NATALIE BRITO GARCIA (ADVOGADO(A))

LUCIELI PADILHA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

 

Vistos. Compulsando detidamente os autos, verifico que a executada 

Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda não foi intimada da decisão de 

Id. 14574901. Nessa senda, em que pese a executada LG Electronics da 

Amazonia Ltda manifestar concordância quanto ao bloqueio efetuado via 

BacenJud, pugnando, inclusive, pelo levantamento de alvará em favor da 

parte exequente e a consequente extinção do feito, entendo que a outra 

executada Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda., deverá ter ciência 

da indigitada decisão, oportunizando-lhe impugnar a penhora, caso queira 

(Id. 14578411). Sendo assim, determino a intimação da executada 

Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda., dando-lhe ciência da decisão 

de 14574901, para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, transcorrido o prazo acima, tornem-me os autos 

conclusos para análise do pedido de expedição de alvará constante no Id. 

14661275. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Primavera 

do Leste/MT, 30 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010252-70.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LUIZ BARCHET (EXEQUENTE)

ELIANE SCHAFER BARCHET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR MARODIN (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 5 (cinco) dias manifestar acerca 

da Certidão lançada sob n. 13008172. Primavera do Leste-MT., 02/10/18. 

Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011695-56.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF (ADVOGADO(A))

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 5 (cinco) dias manifestar acerca 

da Certidão lançada sob n. 13008172. Primavera do Leste-MT., 02/10/18. 

Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004132-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SCHMOLLER SCHLICKMAN (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a exequente para manifestar acerca do atual endereço do 

executado, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 02 de outubro de 

2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 56327 Nr: 3952-15.2008.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO WILSON MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:5858, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 Vistos em Correição.

Considerando que ainda não escoou o prazo do PRAD – Plano de 

Recuperação da Área Degradada (p. 99/114), aguarde-se em arquivo 

provisório, nos termos da decisão de p. 116.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) Eviner Valério

NÚMERO DO PROCESSO: 5136-06.2008.811.0037 – CÓDIGO: 57532

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQUENTE: GILBERTO JOSÉ CADOR

ADVOGADO(S) DA PARTE EXEQUENTE: Dr.(s) GILBERTO JOSÉ CADOR

EXECUTADOS: ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA, CLAUDIO CESAR DA 

ROCHA CAMARGO E HELY FELICIANO DE CAMARGO

ADVOGADO(S) DAS PARTES EXECUTRADAS: Dr(s).

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/08/2008

VALOR DO DÉBITO: R$ 15.533,48

FINALIDADE: CITAÇÃO dos executados, CLÁUDIO CESAR DA ROCHA 

CAMARGO, CPF: 365.641.259-68, e HELY FELICIANO DE CAMARGO, CPF: 

012.189.219-00, estando em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 

03 (três) dias, pagarem o débito exequendo ou, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentarem embargos, ficando cientificados, ainda, do arresto dos 
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bens consignados às fls. 139/141, acostadas nos autos acima citados. 

Ainda, INTIMAÇÃO do devedor acerca da penhora "on-line" realizada no 

processo supraindicado para, querendo, oferecer impugnação em 15 

(quinze) dias.

 Primavera do Leste - MT, 2 de outubro de 2018.

Divanei Pereira da Silva Miranda

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 191971 Nr: 4790-40.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENES BELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR ROMEU DE LIMA 

- OAB:20072

 DELIBERAÇÕES

Vistos.

Encerrada a instrução, apresentem as partes alegações finais, no prazo 

de 5 dias, sucessivamente.

Após, venham conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim estagiária (Nicoli Damini), foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204314 Nr: 1472-15.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 Autos código 204314

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 26.11.2018 às 16:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 08 de agosto de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93687 Nr: 5943-75.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU ANTONIO THOME DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTRUTORA SERCEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ALEXANDRA GUERRA - 

OAB:15477/MT, FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DE MAGALHÃES 

MATTOS - OAB:105.570, VINICIUS MATTOS FELÍCIO - OAB:74.441

 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): "VEÍCULO: Placa GZX 0618, 

Marca/Modelo VW/SAVEIRO 1.6 CE, Ano Fabricação 2011, Ano Modelo 

2012, Chassi 9BWLB05U7CP075976, VEÍCULO: Placa GZG 4606, 

Marca/Modelo VW/SAVEIRO 1.6 CS, Ano Fabricação 2011, Ano Modelo 

2012, Chassi 9BWKB05U8CP051388, VEÍCULO: Placa HNK 6102, 

Marca/Modelo VW/GOL 1.6 POWER, Ano Fabricação 2010, Ano Modelo 

2011, Chassi 9BWAB05U9BT026257, VEÍCULO: Placa HNK 6101, 

Marca/Modelo VW/GOL 1.6 POWER, Ano Fabricação 2010, Ano Modelo 

2011, Chassi 9BWAB05U7BT024605, de propriedade do requerido 

Construtora Sercel Ltda". 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.: 116910 Nr: 7817-27.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, DALLA VALLE & 

DALLA VALLE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR A Parte 

Exequente para juntar aos autos planilha atualizada do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 91667 Nr: 3247-66.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UILHAN MARCOS VECHIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de remete-los ao setor de 

expedição de documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 168273 Nr: 2345-40.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR DE ROSSI, MARISTELA FABRIS DE ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANILDE ROSA - OAB:18693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos à execução apresentados por VALDIR DE 

ROSSI e MARISTELA FABRIS DE ROSSI em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S/A, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO os embargantes ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

que FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.Oportunamente, traslade-se cópia para os autos principais.Transitada 

em julgado a presente sentença, certifique-se e aguarde-se em Cartório 

pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo. 

Requerido o cumprimento de sentença, providencie a reclassificação dos 

autos e proceda-se na forma do art. 523 do CPC.P.R.I.C.Às 

providências.Sorriso/MT, 01 de Outubro de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104934 Nr: 8001-17.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI BORGES DOS SANTOS, ELIANE 

PEREIRA BORGES DOS SANTOS, AGLAUCIO VIANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - OAB:3584, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222

 Autos n. 8001-17.2013.811.0040 – Código: 104934.

 Vistos etc.

 Diante das tentativas de penhora frustradas, DEFIRO o pedido de 

requisição de informações à receita federal, razão pela qual, PROCEDO, 

neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando cópia da operação 

anexa, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma estabelecida na 

CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 No mais, DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara 

proceder na forma da Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99000 Nr: 1603-54.2013.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E 

DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCINI & ROCINI LTDA - EPP, CLAUDECIR 

MARCIO ROCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGDA MIRIAN SCHMIDT - 

OAB:13070/MT, SHARLON WILIAN SCHMIDT - OAB:16178/MT

 Autos n. 1603-54.2013.811.0040 – Código: 99000.

 Vistos etc.

 Em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 97404 Nr: 9430-53.2012.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI PEDRO HOLZBACH, R A 

REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA -ME (RUI PEDRO HOLZBACH - ME)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, PRISCILA ZIADA CAMARGO - OAB:40.077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Autos n. 9430-53.2012.811.0040 – Código: 97404.

 Vistos etc.

 Diante do acordo entabulado entre as partes, notadamente com relação 

aos honorários advocatícios, previamente a análise do mesmo, entendo 

necessária a intimação do exequente a fim de regularizar a representação 

processual com relação aos novos procuradores que subscreveram 

referida avença, bem como a intimação dos ex-patronos para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 140111 Nr: 10680-19.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMORI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY CLEITON MAZIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

- OAB:14834-MT, JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:16233

 Autos n. 10680-19.2015.811.0040 – Código: 140111.

Sentença Homologatória de Acordo

 Vistos etc.

 Ante a manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, 

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

celebrado entre as partes, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante da presente sentença homologatória e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

 CUSTAS e HONORÁRIOS, na forma acordada entre as partes.

 P.R.I.C.

 Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos, 

observando as formalidades legais.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86469 Nr: 5911-07.2011.811.0040

 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): SIDNEI BORGES DOS SANTOS, ELIANE 

PEREIRA BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Autos n. 5911-07.2011.811.0040 – Código: 86469.

 Vistos etc.

 CIENTE do v. acórdão de 260/265.

 No mais, PROSSIGNA no cumprimento da determinação exarada às fls. 

223/225.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 143181 Nr: 381-46.2016.811.0040

 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: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA, ERCIO 

LUIZ MURARO, JULIANO MURARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11846, 

WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 381-46.2016.811.0040 – Código: 143181.

 Vistos etc.

 Analisando os autos observo que as partes se compuseram 

amigavelmente, entretanto, o mesmo encontra-se parcialmente ilegível.

 Aliado a isso, verifico que o termo de acordo foi subscrito pelo Dr. Marcos 

Levi Bervig, contudo, não consta procuração e/ou substabelecimento em 

favor do mesmo.

 Mas não é só. Observa-se também que o douto causídico da requerida 

Equilíbrio Indústria Química LTDA – Dr. Gerson Luis Werner não 

subscreveu o pacto.

 Assim, previamente a homologação da avença, DETERMINO a intimação 

das partes para que, no prazo de dez (10) dias, sanem as irregularidades 

acima apontadas, sob pena de não homologação do acordo firmado.

 Após, façam-me os autos CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103854 Nr: 6888-28.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON PAVAN E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414/SP, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6888-28.2013.811.0040 – Código: 103854.

 Vistos etc.

 De início, anoto que o presente feito encontra-se inserido na Meta 2 do 

CNJ, devendo a Secretaria da Vara cumprir com celeridade as 

determinações.

 No mais, CONCEDO prazo impreterível de 10 (dez) dias para a parte 

autora efetuar a complementação da diligência, conforme intimação de fl. 

94.

 Quanto ao pleito de arquivamento provisório formulado às fls. 95/96, 

DEFIRO pelo prazo de 60 (sessenta) dias, haja vista que o feito não pode 

ficar paralisado por prazo indeterminado.

 Desta feita, REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa 

do relatório estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103844 Nr: 6878-81.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6878-81.2013.811.0040 – Código: 103844.

 Vistos etc.

 De início, anoto que o presente feito encontra-se inserido na Meta 2 do 

CNJ, devendo a Secretaria da Vara cumprir com celeridade as 

determinações.

 No mais, pelas razões já expostas na decisão de fl. 115, INDEFIRO o pleito 

de suspensão formulado às fls. 116/117 e, concedo prazo impreterível de 

05 (cinco) dias para a parte autora efetuar o preparo das missivas 

expedidas, sob pena de extinção do feito.

 Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, em consonância com o disposto no art. 485, inciso III, do CPC.

 Por fim, ADVIRTO a parte autora que a inércia no cumprimento das 

determinações constitui ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do 

art. 77, IV, do CPC, sujeita as sanções criminais, civis e processuais 

cabíveis, bem como multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa 

(§2º, art. 77, do CPC), eis que devidamente intimados para efetuar o 

preparo das missivas a serem expedidas, insistem no pedido de 

arquivamento do feito, não obstante já tenha este juízo indeferido o pleito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136742 Nr: 8907-36.2015.811.0040

 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): ELLITON ODERDENGE VIEIRA, MOACIR VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 8907-36.2015.811.0040 – Código: 136742.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pleito de suspensão formulado à fl. 71. ANOTE-SE.

 Decorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para se 

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

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105949 Nr: 9037-94.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 9037-94.2013.811.0040 – Código: 105949.

 Vistos etc.

 DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder na 

forma da Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 
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exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 141010 Nr: 11111-53.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI RAFALSKY NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - OAB:20996/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 11111-53.2015.811.0040 – Código: 141010.

 Vistos etc.

 DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder na 

forma da Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 No mais, relativamente ao pedido de suspensão da CNH e cartões de 

crédito/débito do executado entendo que não merece acolhida, pois tais 

medidas não tem o condão de promover a satisfação do débito.

 Em tese, para serem admitidos, os pedidos da parte exequente devem 

estar vinculados a uma ordem lógica de causa e efeito com a própria 

satisfação do crédito ou com a indução do devedor ao adimplemento, tal 

como ocorre com a multa coercitiva.

 Cumpre-se mencionar ainda, que o artigo 139, IV, do CPC, é expresso ao 

autorizar a adoção pelo juiz de todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento da ordem judicial, entretanto, a suspensão da CNH e cartões 

de crédito do executado não consubstanciam medidas necessárias para 

assegurar tal intento.

 Por tais razões, INDEFIRO o pedido de suspensão da CNH e bloqueio de 

cartões de crédito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103861 Nr: 6895-20.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6895-20.2013.811.0040 – Código: 103861.

 Vistos etc.

 De início, anoto que o presente feito encontra-se inserido na Meta 2 do 

CNJ, devendo a Secretaria da Vara cumprir com celeridade as 

determinações.

 No mais, INDEFIRO o pleito de suspensão formulado à fl. 84 e, concedo 

prazo impreterível de 10 (dez) dias para a parte autora efetuar o 

recolhimento da diligência para cumprimento do mandado de busca e 

apreensão expedido, sob pena de extinção do feito.

 Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, em consonância com o disposto no art. 485, inciso III, do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 149610 Nr: 3943-63.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEDY WENDELL PUVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI BEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 Autos n. 3943-63.2016.811.0040 – Código: 149610.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento do valor indicado à fl. 58, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e 

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 56130 Nr: 183-19.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIO (VALDELICIO) SCHWADE, 

ADELAIDE MARIA SCHAFER SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:40075-A, VINICIUS DUARTE BARNES - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) RENAJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 98644 Nr: 1216-39.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR RAMALHO DA SILVA, SUL AMÉRICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - BB SEGURO AUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 
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OAB:12979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A, HAMILTON VIRGÍLIO 

MEDEIROS - OAB:MT-4783-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) RENAJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 109478 Nr: 1821-48.2014.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA EIRELLI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TADEU LEMAINSKI (LEMANSKI), LZ 

COMERCIO DE SEMENTES LTDA, NEIVA ZIMERMANN LEMANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - OAB:22107/O, 

RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1821-48.2014.811.0040 – Código: 109478.

Sentença Homologatória de Acordo

 Vistos etc.

 Ante a manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente com 

o interveniente garantidor e devedor solidário – Sr. Juvenal de Oliveira, 

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

celebrado entre as partes, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante da presente sentença homologatória e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

 CUSTAS e HONORÁRIOS, na forma acordada entre as partes.

 P.R.I.C.

 Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos, 

observando as formalidades legais.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 162387 Nr: 10541-33.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LZ COMERCIO DE SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA 

EIRELLI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL JUNG - OAB:17220-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDIMAR ROMMEL - 

OAB:8238-B

 Autos n. 10541-33.2016.811.0040 - Código Apolo: 162387.

Sentença sem Resolução de Mérito

 Vistos etc.

 Sem delongas, in casu, restou evidenciada a perda superveniente do 

objeto da demanda, haja vista que nos autos da ação n. 

1821-48.2014.811.0040 – Código: 109478, em apenso, as partes 

entabularam acordo, o qual foi homologado nesta data.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, o que faço com fulcro no art. 485, inciso X, do Código de 

Processo Civil.

 CUSTAS e HONORÁRIOS, na forma acordada entre as partes.

 P.R.I.C.

 Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos, 

observando as formalidades legais.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96745 Nr: 8719-48.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON SOARES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, SIVONEI NARCISA 

SANTIN - OAB:8266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 Autos n. 8719-48.2012.811.0040 – Código Apolo: 96745.

 Vistos etc.

 Ante a certidão de fl. 350, EXPEÇA-SE o competente alvará de liberação 

da quantia depositada nos autos, devendo a Secretaria da Vara observar 

o disposto no Provimento n. 68 editado pelo Conselho Nacional de Justiça, 

veiculado aos magistrados por meio do Ofício Circular 41/2018/PRES/TJMT.

 No mais, INTIME-SE o exequente para que traga aos autos planilha de 

débito atualizada, bem como requeira o que entender de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106216 Nr: 9294-22.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ADÃO ESTEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10.168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Autos n. 9294-22.2013.811.0040 – Código: 106216.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento do valor indicado às fls. 190/194, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e 

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 41408 Nr: 4221-79.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO NASSIF, ELISANGELA 

PARZIANELLO NASSIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171, EDGAR KINDERMANN SPECK - OAB:23539, EDUARDO 

TOMIO KANAOKA OKUZONO - OAB:43267, RAFAEL COMAR ALENCAR 

- OAB:41585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) CREDORA e DEVEDORA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo de avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 26328 Nr: 916-58.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO SIPPERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

CREDORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Mineiros/GO, com a finalidade de intimação, 

devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da 

deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 51087 Nr: 1338-91.2009.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROFÉRTIL CENTRO OESTE PRODUTOS PARA 

AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR GUBERT, ROSANGELA ZILA (ZILIO) 

GUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA LEITE FERNANDES DE 

MELLO - OAB:7925-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/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 

DEVEDORA para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86786 Nr: 6251-48.2011.811.0040

 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: VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR BARTH DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6251-48.2011.811.0040 – Código: 86786.

 Vistos etc.

 Previamente a análise do pedido de penhora online, INTIME-SE a parte 

exequente para apresentar memória de cálculo atualizada do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106018 Nr: 9098-52.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉPOCA PRESENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 115885 Nr: 7005-82.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO LOCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 135453 Nr: 8216-22.2015.811.0040

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NATALIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE ENXOVAIS E COSMETICOS 

SANTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érico Ricardo da Silveira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 125735 Nr: 2845-77.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA MINERAÇÃO E MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEBRAS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737, Vênus Mara Soares da Silva - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Correspondência devolvida (fl(.) 50), com a observação da EBCT 

"mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107431 Nr: 10423-62.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): UENDEL TOLENTINO SARTURI DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Correspondência 

devolvida (fl(.) 89), com a observação da EBCT "Não Procurado".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 98536 Nr: 1098-63.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMÁQUINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA, ANTONIO MORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Correspondência 

devolvida (fl(.) 209), com a observação da EBCT "ausente".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144962 Nr: 1397-35.2016.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÉTODO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLIANCE INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO FREDERICO DE 

PAULA - OAB:29.326/PR, FABIANA ANDREA FERNANDES LIMA 

PEREIRA - OAB:43.141/PR

 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, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES 

REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acercada nova proposta de honorários (art. 465, § 3º, do 

NCPC),com 10 % de desconto, importanto no montant de R$ 23928,48, 

inexistindo impugnação, deverá a PARTE REQUERENTE, que requereu a 

prova (art. 95, do NCPC), recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena 

de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54879 Nr: 5173-87.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEIA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DECESARO 

GALEAZZI - OAB:Defens. Pública

 Autos n. 5173-87.2009.811.0040 – Código: 54879.

 Vistos etc.

 Diante das tentativas de penhora frustradas, DEFIRO o pedido de 

requisição de informações à receita federal, razão pela qual, PROCEDO, 

neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando cópia da operação 

anexa, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma estabelecida na 

CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 51608 Nr: 1841-15.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI & PISONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, JUSILEI CLAUDIA CANOSSA - OAB:21749, 

SAMUEL PETRI SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Correspondência 

devolvida (fl(.) 132), com a observação da EBCT "Não existe o número 

indicado".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 26335 Nr: 890-60.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGEL COMÉRCIO DE CEREAIS E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO BELTRAN DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3574/MT, JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JÚNIOR - OAB:8578/MT

 Autos n. 890-60.2005.811.0040 – Código Apolo: 26335.

 Vistos etc.

 Por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, parágrafo §1º do CPC, 

DECLARO-ME suspeita para processar e julgar o presente feito, devendo 

os autos ser remetidos ao substituto legal.

 COMUNIQUE-SE ao Conselho da Magistratura.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 118135 Nr: 8767-36.2014.811.0040

 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: RUBENS DA COSTA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO VERUSSA, LISIANE BORDIGNON 

VERUSSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B, VINICIUS MENEGOL - OAB:RS0090661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para impugnar os embargos monitórios, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54883 Nr: 5177-27.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI MARION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HINGRITTY BORGES MINGOTTI - 

OAB:20004/E, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, 

RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO - OAB:18356/E, SAMARA 

FULBER - OAB:18345/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DECESARO 

GALEAZZI - OAB:Defens. Pública

 Autos n. 5177-27.2009.811.0040 – Código: 54883.

 Vistos etc.

 Diante das tentativas de penhora frustradas, DEFIRO o pedido de 

requisição de informações à receita federal, razão pela qual, PROCEDO, 

neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando cópia da operação 

anexa, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma estabelecida na 

CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146478 Nr: 2220-09.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA VIDA FARMA LTDA – ME 

(FARMACIA CENTRAL), WALDERY ALVES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, MARIANA 

MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/O, NATALIA HONOSTORIO DE 

REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

CREDORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Sinop/MT, com a finalidade de intimação, devendo 

ser comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da 

deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96491 Nr: 8453-61.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIDES CARBONERO GOLDONI, JOSEMAR 

LONDERO, HELENA ZAPELLO LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

CREDORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Rondonópolis/MT, com a finalidade de citação, 

devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da 

deprecata via malote digital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 59998 Nr: 3296-78.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOLANGE DONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTHER CIZINI MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANTENOR DE MELO LEITE 

- OAB:5123-A, ROSANGELA AGNER - OAB:19394/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda proposta por MARIA SOLANGE DONATO em desfavor de 

ESTHER CIZINI MENDES, com fundamento no artigo 485, inciso III e IV e 

§1º, do Novo Código de Processo Civil.CUSTAS, se houver, pelo 

exequente. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos.PUBLIQUE-SE. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante 

as baixas e cautelas de praxe.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT., 1º de Outubro de 2018.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106774 Nr: 9803-50.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES E DA SILVA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERREIRA DO 

NASCIMENTO TEOCHI - OAB:18780O, CATIANE ZAATRECH 

CENTURION - OAB:21975, CRISTIANA VASCONSELOS BORGES 

MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

EXEQUENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da 

Declaração de Imposto de Renda do executado(a,s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82511 Nr: 1410-10.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARK SHOPPING SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULER OLIVEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja vista o pedido de impenhorabilidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 59064 Nr: 2363-08.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANTENOR DE MELO LEITE 

- OAB:5123-A, ROSANGELA AGNER - OAB:19394/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:13981-A/MT

 Autos nº 2363-08.2010.811.0040 - Código Apolo: 59064.

 Vistos etc.

 INTIME-SE pessoalmente a exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 
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dias, dê prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 58460 Nr: 1896-29.2010.811.0040

 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: SANTA CRUZ ARMAZÉNS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o valor dos 

honorários periciais, fixados pelo(a) Senhor(a) Perito(a)em sua nova 

proposta de honorários, no montante de R$ 4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos reas).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 84744 Nr: 4019-63.2011.811.0040

 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: NÉDIO ANTÔNIO POTRICH, ROSA MARIA ZANELLA 

POTRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILO ANDREGHETTO, LEONILDA VANZELLA 

ANDREGHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 52608 Nr: 2670-93.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER JOSÉ DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2670-93.2009.811.0040 – Código: 52608.

 Vistos etc.

 Em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias, conforme requerido à fl. 130.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145056 Nr: 1454-53.2016.811.0040

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC, OAC, AMC, NB, LSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5.614, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B, 

PAULO HENRIQUE BETONI - OAB:14.202, SÉRGIO LUIS DALTO DE 

MORAES - OAB:13458-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 

REQUERIDA, de que os autos encontram-se disponível na secretaria para 

retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 46111 Nr: 3045-31.2008.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ STELLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:MT- 2680, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 147273 Nr: 2656-65.2016.811.0040

 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: JOSÉ NILTON CESÁRIO (CEZÁRIO) MAFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:24195-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, Gislaine Crispim de Farias Cruz - 

OAB:16988, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, 

MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - OAB:16555

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 92208 Nr: 3755-12.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOMAR HEMING LIZI, GUIOMAR MARQUES 

LIZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 
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REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 97308 Nr: 9323-09.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroindustrial Guarantaense de Pescados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS AMAZÔNICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DALLA VECHIA 

BIGOLIN - OAB:14261-A, JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A, PAULO 

SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99961 Nr: 2661-92.2013.811.0040

 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: ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS 

AMAZONICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CÉSAR MELO FARIA - 

OAB:6.474/MT, JOÃO VICENTE MONTANO SCARAVELLI - OAB:3933, 

KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES - OAB:15620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA VAZ GUIMARÃES 

RAPOSO DE MEDEIROS - OAB:SP 138.429, CARLA DALLA VECHIA 

BIGOLIN - OAB:14261-A, JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A, OLIVER 

FONTANA - OAB:153.715, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:4929-B, SILVIA TORRES BELLO - OAB:136.250/SP

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129823 Nr: 5255-11.2015.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENILSON RODRIGUES COSTA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B, Robson José Melo de Oliveira - OAB:4374/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - JOICE WOLF SCHOLL, OAB/MT Nº 8386, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca das planilhas pormenorizadas 

de atualização do valor exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146447 Nr: 2199-33.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREI ELIANDRO VOLLMERHAUSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/MT, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/O, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2199-33.2016.811.0040 – Código: 146447.

 Vistos etc.

 Diante das tentativas de penhora frustradas, DEFIRO o pedido de 

requisição de informações à receita federal, razão pela qual, PROCEDO, 

neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando cópia da operação 

anexa, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma estabelecida na 

CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 No mais, DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara 

proceder na forma da Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145144 Nr: 1496-05.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LATINA AGRO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPAMPA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, 

CLAITON PLÁ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DALLA TORRE 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:55571, PEDRO GUILHERME KRELING 

VANZELLA - OAB:36525/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901, VINICIUS BIGNARDI - 

OAB:12901/MT

 Autos n. 1496-05.2016.811.0040 – Código: 145144.

 Vistos etc.

 Diante das tentativas de penhora frustradas, DEFIRO o pedido de 

requisição de informações à receita federal, razão pela qual, PROCEDO, 

neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando cópia da operação 

anexa, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma estabelecida na 

CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 No mais, DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara 

proceder na forma da Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 158901 Nr: 8538-08.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, MINHOTO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CERVI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A, PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CERVI - 

OAB:14020/mt, CAMILA SILVA DE SOUZA - OAB:14.660/MT

 Autos nº 8538.08.2016.811.0040 (Cód. 158901)

Vistos etc.

 Defiro o levantamento do saldo remanescente depositado à fl. 60. 

Todavia, deixo de assinar digitalmente o alvará nesta oportunidade, eis 

que não cumprido o disposto no Provimento nº 68 editado pelo Conselho 

Nacional de Justiça, veiculado aos magistrados por meio do Ofício Circular 

41/2018/PRES/TJMT, razão pela qual devolvo os autos em Cartório para as 

providências pertinentes.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 01 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 27175 Nr: 1652-76.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIO ADEMAR SCHERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA/REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 44535 Nr: 1534-95.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECANICA DIESEL PARANÁ LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON LEANDRO JUNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B, 

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - OAB:17201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA/REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 85999 Nr: 5401-91.2011.811.0040

 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: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA SANTOS - 

OAB:MG/82.651, ALESSANDRA FERREIRA ZUCA - OAB:233418/SP, 

ALESSANDRO ALVES MAGALHÃES SILVA - OAB:26.264/SP, GIULIO 

ALVARENGA REALE - OAB:15484, GUILHERME CESAR DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:30023/DF, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - 

OAB:12314/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA/REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86000 Nr: 5402-76.2011.811.0040

 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: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETDBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERT DO CARMO AMORIM - 

OAB:72847/MG, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA/REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 94778 Nr: 6543-96.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI MAYER, DIRSON MAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA/REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101764 Nr: 4660-80.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIARA MOTORS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARI LORIVAL ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA/REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103927 Nr: 6968-89.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: XAXIM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIVALDO BATISTA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT, ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - OAB:14.802-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA/REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105019 Nr: 8091-25.2013.811.0040

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAELLA DE ABREU MAGALHÃES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER 

EMMERICH - OAB:5143-B/TO, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/MT, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA/REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105072 Nr: 8138-96.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMETA MARMORE E DECORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B, DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL 

ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK 

- OAB:12979/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA/REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 112869 Nr: 4668-23.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ MANICA, JOSIANE CRISTINA 

PEREIRA, ROBERTO CARLOS SCATAMBULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA/REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 128985 Nr: 4757-12.2015.811.0040

 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: SIDNEY PERETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI JOSÉ CIONI, MARCELO 

ZANDONADI, EDIMAR CARLOS RUGINSKI, FABRICIO BINOTTO, MARCO 

PAULO CHINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA/REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 138486 Nr: 9905-04.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URZEDO & NEVES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13.578-A/MT, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS 

NETO - OAB:9270, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, 

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9.259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA/REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 140744 Nr: 10974-71.2015.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO WITTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA/REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144757 Nr: 1269-15.2016.811.0040

 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: ANTONIO APARECIDO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABN GRINBERG INCORPORAÇÃO E 

CONSTRUÇÃO LTDA, BENTERRA INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA/REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148061 Nr: 3072-33.2016.811.0040

 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: OZIEL DOS SANTOS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, EDYEN VALENTE CALEPSIS - OAB: 8767/MT, 

FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-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 

CREDORA/REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1822 Nr: 467-18.1996.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A J DOS REIS E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Autos n. 467-18.1996.811.0040 – Código: 1822.

 Vistos etc.

 Diante das tentativas de penhora frustradas, DEFIRO o pedido de 

requisição de informações à receita federal, razão pela qual, PROCEDO, 

neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando cópia da operação 

anexa, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma estabelecida na 

CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 No mais, DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara 

proceder na forma da Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 36741 Nr: 5818-20.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RICARDO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI MARILDE DENTI, ADRIANO MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ CENTENARO - 

OAB:8.141/B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:8188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/o, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) CREDORA e DEVEDORA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo de avaliação de fl(s). 377.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 138333 Nr: 9808-04.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:45.445-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para, no prazo legal, efetuar o pagamento da diligência complementar do 

Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), 

acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção "Guias" que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras 

informações podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento 

de Diligências", comprovando-se o pagamento nos autos, bem como no 

mesmo prazo, manifestar-se acerca da certidão negativa do Senhor 

Meirinho de fl. 61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 141455 Nr: 11334-06.2015.811.0040

 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: GILBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESIO DA SILVA BARBOSA, COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO 

PARÁ-SICREDI NORDESTE PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 147459 Nr: 2749-28.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METAL NOBRE LTDA (B.D.R.)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANE PADILHA DOS SANTOS 

- OAB:13372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7249, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

REQUERIDA para proceder o depósito judicial do valor TOTAL da perícia, 

para, somente após, ser realizada a mesma, uma vez que, a LIBERAÇÃO 

DO VALOR por este Juízo é que será realizada de forma parcial, mas o 

DEPÓSITO DEVERÁ SER INTEGRAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104127 Nr: 7185-35.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PIMENTEL, ANTONIO PIMENTEL - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, YARA LINE DE OLIVEIRA 

PIMENTA THOMAS - OAB:20.492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 7185-35.2013.811.0040 – Código: 104127.

 Vistos etc.

 Em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1993 Nr: 319-70.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SAFADI JÚNIOR, JOSÉ DE 

ALENCAR MARQUES JÚNIOR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, Saionara 

Mari - OAB:OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16.253-B, DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3.610/MT, 

VALDOMIRA LITWINSKI BUSATO - OAB:5089/PR

 Autos n. 319-70.1997.811.0040 – Código: 1993.

 Vistos etc.

 Considerando que a busca via Renajud restou frutífera, bem como o 

interesse do exequente na manutenção da penhora, consoante 

manifestação de fls. 270/271, INDEFIRO o pleito de suspensão.

 Desta feita, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da parte executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 Restando infrutífera, INTIME-SE o exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113318 Nr: 5021-63.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME, 

MALGARETE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5021-63.2014.811.0040 – Código: 113318.

 Vistos etc.

 Em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82240 Nr: 1116-55.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO POTÊNCIA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DALLAGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giliandra Cristina Dallagnol - 

OAB:15388-O, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16215

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Correspondência 

devolvida (fl(.) 535), com a observação da EBCT "mudou-se", bem como, 

para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento de sentença, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103501 Nr: 6512-42.2013.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA BISPO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6512-42.2013.811.0040 – Código: 103501.

 Vistos etc.

 INDEFIRO o pleito de suspensão formulado às fls. 84/85 e, concedo prazo 

impreterível de 10 (dez) dias para a parte autora efetuar o preparo da 

missiva expedida à fl. 81, sob pena de extinção do feito.

 Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, em consonância com o disposto no art. 485, inciso III, do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 9397 Nr: 1303-49.2000.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TADEU LEMAINSKI (LEMANSKI), DELCIO ANTONIO 

DE OLIVEIRA, AIRTON CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOCELLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, 

PAULO MOCELLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:SP 168.743, JOÃO LUIZ CENTENARO - OAB:8.141/B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Correspondência 

devolvida (fl(.) 197), com a observação da EBCT "não existe o número 

indicado".

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005634-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MARCOS WASEM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005634-27.2018.8.11.0040. Vistos etc. A princípio, INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente o título executivo extrajudicial à 

Secretaria, a fim de seja devidamente cadastrado e registrado através de 

carimbo, conforme ordem de serviço nº. 02/2016. Em seguida, CITE-SE o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito 

(art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe penhorados tantos 

bens quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, 

juros, custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou 

oferecerem embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente 

de penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do executado, 

se casado for, bem como o terceiro garantidor, providenciando o registro 

da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos 

termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. 

Havendo pedido de penhora online, em sendo o caso, façam-me os autos 

conclusos. Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o 
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valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral 

pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela 

metade (art. 827, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005584-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELA BEDIN (ADVOGADO(A))

JOSE LUIZ PIZZATTO (AUTOR(A))

TRANSPIZZATTO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

ISABELA BRESSAN MANZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU EDVINO SCHEFFEL (RÉU)

REGINA SCHEFFEL (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005584-98.2018.8.11.0040 Vistos etc. De pronto, analisando 

detidamente o feito, observo que não se acha nos autos o comprovante 

de recolhimento da guia relativa as custas e taxa judiciária. Desta feita, em 

consonância com o disposto no Provimento n. 22/2016-CGJ (art. 2º), 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, na forma do disposto no 

art. 290, do CPC. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005757-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Naja Comércio de Peças Novas e Usadas (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005757-25.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005749-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN (ADVOGADO(A))

GUIMARAES NORTE SERVICOS MECANICOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON WUTZKE (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005749-48.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. Compulsando os autos, verifica-se que a ação 

monitória proposta é pertinente, na medida em que a obrigação que a parte 

autora visa seja cumprida é adequada ao procedimento especial 

respectivo, além do que, a petição inicial encontra-se devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo. Sendo assim, 

EXPEÇA-SE o competente mandado, para que a parte requerida, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor inscrito na inicial ou 

então ofereça embargos, nos termos que prescrevem os artigos 700 e 

702 do Código de Processo Civil. CONSIGNE-SE no mandado que, caso a 

parte requerida efetue o pagamento, ficará isenta de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõe o art. 701, § 1º do mesmo “codex”, fixados, 

entretanto, estes, para o caso de não cumprimento, no valor de 5% sobre 

o valor da causa. Conste ainda que, não sendo a obrigação cumprida ou 

não havendo oposição de embargos, CONSTITUIR-SE-Á de pleno direito, o 

título executivo judicial, conforme art. 701, § 2º do CPC. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005455-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE EDUARDO BRAVO (ADVOGADO(A))

PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI (AUTOR(A))

ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON DE ALMEIDA GILARDE (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005455-93.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. Diante dos documentos apresentados, DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, salientando que poderão ser revogados a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. Compulsando os 

autos, verifica-se que a ação monitória proposta é pertinente, na medida 

em que a obrigação que a parte autora visa seja cumprida é adequada ao 

procedimento especial respectivo, além do que, a petição inicial 

encontra-se devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título 

executivo. Sendo assim, EXPEÇA-SE o competente mandado, para que a 

parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do 

valor inscrito na inicial ou então ofereça embargos, nos termos que 

prescrevem os artigos 700 e 702 do Código de Processo Civil. 

CONSIGNE-SE no mandado que, caso a parte requerida efetue o 

pagamento, ficará isenta de custas e honorários advocatícios, conforme 

dispõe o art. 701, § 1º do mesmo “codex”, fixados, entretanto, estes, para 

o caso de não cumprimento, no valor de 5% sobre o valor da causa. 

Conste ainda que, não sendo a obrigação cumprida ou não havendo 

oposição de embargos, CONSTITUIR-SE-Á de pleno direito, o título 

executivo judicial, conforme art. 701, § 2º do CPC. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005581-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPIZZATTO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

ISABELA BRESSAN MANZ (ADVOGADO(A))

IZABELA BEDIN (ADVOGADO(A))

JOSE LUIZ PIZZATTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ ANTONIO SCHEFFEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005581-46.2018.8.11.0040 Vistos etc. De pronto, analisando 

detidamente o feito, observo que não se acha nos autos o comprovante 

de recolhimento da guia relativa as custas e taxa judiciária. Desta feita, em 

consonância com o disposto no Provimento n. 22/2016-CGJ (art. 2º), 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, na forma do disposto no 

art. 290, do CPC. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005654-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RONALDO ROCHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BURITIS MOTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005654-18.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 
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de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005747-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GRACE KELLY MOREIRA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JULIAN LUCAS BOM FIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA DA SILVA CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005747-78.2018.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. PROCESSE-SE o presente feito em segredo de 

justiça (CPC, artigo 189, II). DEFIRO o pedido de gratuidade. ANOTE-SE. 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos 

artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. DESIGNO audiência de 

mediação para o dia 26 de Novembro de 2018, às 15h30min, a qual será 

realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da 

Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do 

e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se 

crível ut Termo de Cooperação respectivo, devendo o réu ser citado com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. Deixo consignado que, o não comparecimento 

injustificado das partes a audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. 

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Por força 

de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de 

regência. Restando infrutífera a tentativa de conciliação entre as partes, 

desde já, DETERMINO a realização do estudo psicossocial, o qual deverá 

ser realizado pela equipe técnica forense, visando verificar as condições 

do ambiente familiar em que o menor se encontra inserido, assinalando 

prazo de 30 (trinta) dias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004814-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKELE PEREIRA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004814-08.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

MAYKELE PEREIRA SOARES REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos 

etc. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de 

tutela de urgência ajuizada por MAYKELE PEREIRA SOARES, assistida 

pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL em face de UNIÃO SORRISENSE 

DE EDUCAÇÃO LTDA – UNIC SORRISO, ambas qualificadas nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 15/08/2017 a requerente ingressou no 

curso de Ciências Contábeis, no período noturno, sendo-lhe concedida 

bolsa de estudo pela instituição no valor de 60% (sessenta por cento) da 

mensalidade regular. Segue narrando que em 25/09/2017, a requerente 

formalizou a desistência do curso em razão de dificuldades financeiras, 

sendo que naquela oportunidade foi gerado boleto no valor de R$ 1.017,61 

(um mil e dezessete reais e sessenta e um centavos), a vencer em 

28/09/17, composto pela multa por cancelamento equivalente a 10% sobre 

o valor integral das mensalidades de outubro, novembro e dezembro de 

2017, além de um montante referente à recuperação de bolsa de estudo 

por evasão do aluno, relativo ao mês de setembro de 2017. Afirma ainda 

que naquela oportunidade quitou referido débito. Ocorre que, em junho de 

2018, a autora recebeu da instituição de ensino outro boleto no valor de 

R$ 1.871,21 (um mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e um 

centavos), a vencer em 19/06/18, referente às mensalidades de julho e 

agosto de 2017, devidamente corrigidas. Narra que frequentou a sala de 

aula por apenas um mês (15/08/17 à 25/09/17), razão pela qual entende 

indevida a cobrança das mensalidades integrais, ainda mais de forma 

retroativa. Por tais motivos, requer a concessão da tutela de urgência a 

fim de que seja determinada a abstenção da requerida de protestar e/ou 

incluir o nome/CPF da autora nos cadastros de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA) em decorrência do débito ora discutido. A inicial veio 

instruída com os documentos de id. 14649617 e seguintes. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

DEFIRO a AJG pugnada na inicial. Pois bem. Relativamente à tutela 

provisória de urgência, ressai dos autos que a parte autora requer que 

seja determinado à requerida que esta se abstenha de protestar e/ou 

incluir seu nome junto a órgãos de proteção ao crédito. Acerca da 

antecipação da tutela, o art. 300 do CPC 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 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 ressacir 

os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte econômicamente 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. Subsumindo-se ao caso concreto, entendo que os 

requisitos legais exigidos para a concessão do pedido de tutela de 

urgência encontram-se presentes, estando demonstrada a 

verossimilhança das alegações da autora, eis que comprovada a 

solicitação de sua desistência junto a instituição de ensino no mês de 

Setembro de 2017 (Id. 14649617 - Pág. 5). Além disso, evidenciou a 

existência de desconto de 60% no valor da mensalidade em razão da 

bolsa de estudos ofertada pela IES (Id. 14649617 - Pág. 4). Observa-se 

ainda que a presente demanda visa questionar a legalidade do valor 

cobrado, indicando que este decorre de cláusulas abusivas de contrato 

de adesão aos serviços educacionais. Nesse sentido, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a discussão 

judicial do débito impede a inclusão do nome do devedor nos cadastros de 

proteção ao crédito, conforme se verifica no seguinte acórdão, assim 

ementado: “PROCESSO CIVIL - CAUTELAR - SPC – SERASA. I - Não há 

como assentir seja registrado nome de devedor inadimplente no SERASA 

ou no SPC, a respeito de débitos que estão sendo discutidos em ação 

judicial - Precedente do STJ. II - Recurso conhecido e provido (Resp 228. 

790/SP, DJU de 23.10.2000, Relator Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO 

CAUTELAR. DÍVIDA EM JUÍZO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. 

SPC. INSCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL 

RECURSO ACOLHIDO. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando 

a dívida em juízo, inadequada em princípio a inscrição do devedor nos 

órgãos controladores de crédito”. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, 

Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Assim, mostra-se 

descabido o protesto e a negativação do nome/CPF da autora nos órgãos 

de proteção ao crédito pela dívida em discussão. Válido destacar ainda, 

que impeditivo à concessão da tutela de urgência seria a irreversibilidade 

da medida, circunstância inexistente na hipótese, uma vez que acaso 

constatada a legalidade da cobrança, poderá a dívida ser exigida 

posteriormente com correção e sem prejuízo à requerida. Ante o exposto, 

demonstrados os requisitos legais, DEFIRO a tutela de provisória de 

urgência vindicada, a fim de DETERMINAR que a demandada se abstenha 

protestar e/ou efetuar a inscrição do nome/CPF da requerente nos órgãos 

de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). 

Sem prejuízo, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de 

Novembro de 2018, às 15h00min, a ser realizada pelo CEJUSC desta 

Comarca. CITE-SE e INTIME-SE ao comparecimento, com as advertências 

dos arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos do CPC, consignando que o prazo da 

resposta deverá obedecer à regra do art. 335, do mesmo codex. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 
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02 de Outubro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005131-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LCI TELECOMUNICACOES LTDA - ME (AUTOR(A))

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

LEONARDO ALMODIN PEREIRA (ADVOGADO(A))

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005131-06.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LCI TELECOMUNICACOES LTDA - ME RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos etc. Cuida-se de ação de Ação de Rescisão Contratual c/c 

Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos 

Morais, com Pedido de Tutela Antecipada proposta por LCI 

TELECOMUNICACOES LTDA – ME em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, ambas devidamente qualificadas nos autos, aduzindo, em síntese, 

que em junho de 2015, contratou os serviços da empresa GLOBAL 

VILLAGE TELECOM LTDA – GVT, a qual foi adquirida posteriormente pela 

requerida, para o fornecimento de link/pacote de 400MB. Ocorre que em 

fevereiro de 2016, narra a requerente que enviou e-mail a requerida 

questionando acerca da possibilidade de aumento do pacote de serviços 

contratados, bem como o valor da multa em caso de rescisão contratual, 

no entanto, não obteve resposta. Persistindo nas tentativas de contato, 

afirma que apenas recebeu retorno em maio de 2016, ocasião em que a 

empresa informou não haver viabilidade para o aumento do pacote de 

serviços contratado. Por tal motivo, afirma que solicitou o cancelamento do 

serviço, deixando de utiliza-lo a partir do mês de junho de 2016, firmando 

contrato com outra empresa, no entanto, manteve os pagamentos das 

mensalidades até novembro de 2016. Alega que continuou mantendo 

contato com a requerida por diversas oportunidades a fim de efetivar seu 

pedido de cancelamento, o que só ocorreu 19/04/2017, ou seja, após 

longo período desde a solicitação, o que gerou a cobrança de 

mensalidades relativas à meses em que já não utilizava mais os serviços 

da requerida, tendo-lhe sido enviada notificação de cobrança no valor de 

R$ 93.703,45 (noventa e três mil, setecentos e três reais e quarenta e 

cinco centavos), e posteriormente no valor de R$ 126.348,52 (cento e 

vinte e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois 

centavos). Aponta ainda que fora inscrita indevidamente no órgão de 

proteção ao crédito SPC no valor de 126.348,52 (cento e vinte e seis mil, 

trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), uma vez 

que não reconhece o débito cobrado. Diante de tais fatos ajuizou a 

demanda, pugnando em sede de antecipação da tutela pela suspensão ou 

baixa de seu nome/CNPJ do cadastro de inadimplentes, bem como 

requerendo que a demandada se abstenha de protestá-lo em razão do 

débito ora discutido. No mérito, requer a condenação da requerida na 

devolução em dobro das quantias pagas indevidamente, bem como 

indenização por danos morais, além da declaração da inexigibilidade dos 

débitos gerados após o pedido de cancelamento do serviço. Com a inicial 

vieram os documentos de ID. 15146766. Vieram-me os autos conclusos. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os 

presentes autos, verifica-se que a requerente pretende obter, 

liminarmente, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 

bem como a abstenção de protesto, sob a alegação de que a dívida 

apontada é indevida. Pois bem. In casu, os requisitos para a concessão do 

pedido formulado são a existência de plausibilidade do direito afirmado 

pela parte (fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou difícil reparação desse 

direito (periculum in mora). Assim, analisando os elementos colacionados à 

exordial, tenho que não merece prosperar o pedido de antecipação de 

tutela formulado pela autora, conforme passo a expor. Com efeito, ausente 

o fumus boni iuris no presente caso, uma vez que, pelo que se depreende 

dos autos, não restou comprovado quando houve a solicitação de 

cancelamento do serviço contratado junto a requerida. Ademais, ressai do 

contrato acostado em Id. 15146915 que a permanência mínima estipulada 

entre as partes foi de 24 meses, sendo certo que o narrado na exordial 

destoa do referido termo. Mas não é só, evidencia-se ainda que os 

valores cobrados pela requerida referem-se aos meses anteriores a 

suposta efetivação do cancelamento, consoante se observa dos 

documentos acostados em Id. 15147022/ Id. 15147041, de modo que não 

se vislumbra, num primeiro momento, a cobrança indevida de tais valores, 

carecendo de ampla dilação probatória a fim de apurar a exigibilidade dos 

valores cobrados. Portanto, em análise as alegações apresentadas, 

conclui-se que estão ausentes os requisitos necessários à concessão da 

liminar. Assim, diante de todo o exposto INDEFIRO a antecipação dos 

efeitos da tutela. Assim, CITE-SE a requerida para, querendo, contestar a 

ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. 

Sem prejuízo, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de 

novembro de 2018, às 11h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, 

nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem 

de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), devendo a requerida ser citada com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes devem 

estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores 

públicos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Sorriso/MT., 02 de 

Outubro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000640-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

GLEISON BARBIERI GUEDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000640-53.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por GLEISON BARBIERI GUEDES em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pretendendo o recebimento de 

indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em 

razão de acidente automobilístico. A peça de ingresso veio acompanhada 

dos documentos de id. 11736036 e ss. Despacho inicial, id. 11886731. A 

contestação se acha encartada em id. 13033531. Na ocasião, a parte 

demandada pugnou pela alteração do polo passivo, a fim de que passe a 

constar como SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

S/A. Ainda, arguiu preliminarmente a ausência de requerimento 

administrativo, bem como a ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, eis que o comprovante de 

endereço apresentado está em nome de terceiro. No mérito, pugnou pela 

improcedência da demanda. Encartou os documentos de id. 13033536 e 

ss. Impugnação à contestação, id. 13424635. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A princípio, com relação ao pleito de alteração 

do polo passivo, em que pese os argumentos da parte demandada, 

entendo que razão não lhe assiste, pois a Lei 6.194/1974, em seu artigo 

7º, estabelece que a vítima pode escolher a seguradora a ser demandada. 

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência: RECURSOS DE 

APELAÇÃO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ 

PERMANTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER COMO LITISCONSORTE PASSIVA. 

INDEFERIMENTO. MÉRITO. NEXO CAUSAL ENTRE O FATO E O DANO 

COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LIMITAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO AO QUANTO PEDIDO EXPRESSAMENTE PELA PARTE. 

TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO PAGAMENTO A 

MENOR. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. APELOS 

PROVIDOS EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70037887247, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da 

Fontoura, Julgado em 27/01/2011) Por tal razão, INDEFIRO o pleito em tela. 

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL Aduz ainda a parte 

demandada, a falta de interesse de agir do autor em razão da pendência 

do requerimento administrativo. Em que pese tal alegação, entendo que a 

preliminar em tela não merece acolhida, haja vista que não obstante esta 

magistrada já tenha declarado posicionamento em sentido contrário em 

outras demandas, frente ao entendimento mais recente do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido que diante da apresentação 

de contestação pela parte demandada, desnecessário o prévio 

requerimento administrativo. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 
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COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –– CONTESTAÇÃO DE 

MÉRITO – PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURADO – ACIDENTE COM 

VEÍCULO AUTOMOTOR - INDENIZAÇÃO – DEVIDA - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMANENTE - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - APLICAÇÃO DO ART. 

3º/Lei 6.194/74/MP 451/08 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A apresentação de contestação de mérito, caracteriza o 

interesse de agir pela resistência à pretensão (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). O seguro DPVAT possui a natureza de seguro 

obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, 

criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas 

de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo 

automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga 

transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de 

culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP). 

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização 

com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional, 

Art. 3º - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09. (Ap 8439/2018, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 09/04/2018) Pelo 

exposto, REJEITO a preliminar levantada. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO 

PROCESSUAL A requerida alega ainda, ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão 

do comprovante de residência juntado aos autos estar em nome de 

terceiro, impossibilitando a averiguação acerca da competência do foro. 

Sem delongas, em que pese os argumentos da parte demandada, convém 

destacar que o comprovante de endereço em nome da parte interessada 

não constitui documento indispensável a propositura da demanda, pelo 

que tal preliminar também resta REJEITADA. Ademais, não havendo outras 

questões a serem apreciadas ou irregularidades a ser expurgada, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. A par disso, FIXO os seguintes 

pontos controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há 

invalidez permanente; III) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a invalidez permanente é 

total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau 

de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a 

realização da prova pericial, conforme requerido pelas partes. Desta feita, 

NOMEIO como perito do Juízo o Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, devendo o mesmo ser intimado para designação de data. 

ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários periciais. CONSIGNO 

que os custos com a mencionada perícia devem ser suportados pela 

demandada, haja vista que a parte requerente é beneficiária da 

assistência judiciária. Aliado a isso, oportuno destacar que a prova fora 

requerida pela parte demandada, a qual dispõe de meios para custeio dos 

honorários periciais. No ponto, oportuno o disposto no art. 82 do CPC, o 

qual traz o seguinte: 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. Desta feita, INTIME-SE a 

demandada para que proceda ao depósito dos honorários periciais, 

assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, em consonância com o 

disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, AUTORIZO o levantamento de 50% 

(cinquenta por cento) do valor dos honorários arbitrados a favor do perito 

no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao 

final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos 

necessários. No mais, INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem 

assistente técnico, no prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu 

parecer no prazo comum de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo 

técnico pericial, independentemente de intimação. O laudo pericial deverá 

ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os 

trabalhos imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos 

controvertidos como quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados 

pelas partes. Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000642-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

NATANEL VIANA DE LIMA (AUTOR(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000642-23.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por NATANAEL VIANA DE LIMA em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pretendendo o recebimento de 

indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em 

razão de acidente automobilístico. A peça de ingresso veio acompanhada 

dos documentos de id. 11737325 e ss. Despacho inicial, id. 11886748. A 

contestação se acha encartada em id. 12974106. Na ocasião, a parte 

demandada pugnou pela alteração do polo passivo, a fim de que passe a 

constar como SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

S/A. Ainda, arguiu preliminarmente a ausência de resposta do 

requerimento administrativo. No mérito, pugnou pela improcedência da 

demanda. Encartou os documentos de id. 12974108 e ss. Impugnação à 

contestação, id. 13411243. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

A princípio, com relação ao pleito de alteração do polo passivo, em que 

pese os argumentos da parte demandada, entendo que razão não lhe 

assiste, pois a Lei 6.194/1974, em seu artigo 7º, estabelece que a vítima 

pode escolher a seguradora a ser demandada. Nesse sentido, colaciono a 

seguinte jurisprudência: RECURSOS DE APELAÇÃO. SEGUROS. DPVAT. 

AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANTE DECORRENTE DE 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER 

COMO LITISCONSORTE PASSIVA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. NEXO 

CAUSAL ENTRE O FATO E O DANO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. LIMITAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO QUANTO PEDIDO 

EXPRESSAMENTE PELA PARTE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA. DATA DO PAGAMENTO A MENOR. MAJORAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. APELOS PROVIDOS EM PARTE. (Apelação 

Cível Nº 70037887247, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, Julgado em 27/01/2011) Por 

tal razão, INDEFIRO o pleito em tela. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL Aduz ainda a parte demandada, a falta de interesse de agir 

do autor em razão da pendência do requerimento administrativo. Em que 

pese tal alegação, entendo que a preliminar em tela não merece acolhida, 

haja vista que não obstante esta magistrada já tenha declarado 

posicionamento em sentido contrário em outras demandas, frente ao 

entendimento mais recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso no sentido que diante da apresentação de contestação pela parte 

demandada, desnecessário o prévio requerimento administrativo. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –– CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – 

PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURADO – ACIDENTE COM VEÍCULO 

AUTOMOTOR - INDENIZAÇÃO – DEVIDA - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMANENTE - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - APLICAÇÃO DO ART. 

3º/Lei 6.194/74/MP 451/08 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A apresentação de contestação de mérito, caracteriza o 

interesse de agir pela resistência à pretensão (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). O seguro DPVAT possui a natureza de seguro 

obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, 

criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas 

de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo 

automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga 

transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de 

culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP). 

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização 

com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional, 

Art. 3º - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09. (Ap 8439/2018, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 09/04/2018) Pelo 

exposto, REJEITO a preliminar levantada. Ademais, não havendo outras 

questões a serem apreciadas ou irregularidades a ser expurgada, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. A par disso, FIXO os seguintes 

pontos controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há 

invalidez permanente; III) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a invalidez permanente é 

total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau 
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de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a 

realização da prova pericial, conforme requerido pelas partes. Desta feita, 

NOMEIO como perito do Juízo o Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, devendo o mesmo ser intimado para designação de data. 

ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários periciais. CONSIGNO 

que os custos com a mencionada perícia devem ser suportados pela 

demandada, haja vista que a parte requerente é beneficiária da 

assistência judiciária. Aliado a isso, oportuno destacar que a prova fora 

requerida pela parte demandada, a qual dispõe de meios para custeio dos 

honorários periciais. No ponto, oportuno o disposto no art. 82 do CPC, o 

qual traz o seguinte: 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. Desta feita, INTIME-SE a 

demandada para que proceda ao depósito dos honorários periciais, 

assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, em consonância com o 

disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, AUTORIZO o levantamento de 50% 

(cinquenta por cento) do valor dos honorários arbitrados a favor do perito 

no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao 

final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos 

necessários. No mais, INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem 

assistente técnico, no prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu 

parecer no prazo comum de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo 

técnico pericial, independentemente de intimação. O laudo pericial deverá 

ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os 

trabalhos imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos 

controvertidos como quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados 

pelas partes. Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000764-07.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINI & SANTINI LTDA - ME (AUTOR(A))

JARBAS LINDOMAR ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEITI JAQUELINE GASS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000764-07.2016.8.11.0040. Vistos etc. Considerando que a 

penhora online atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis 

insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à 

operação necessária, conforme se verifica dos extratos anexos. Sendo 

exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, 

do Código de Processo Civil. Por outro lado, resultando frustrada a 

penhora via bacenjud e, DEFIRO a busca via Renajud, devendo a 

Secretaria da Vara proceder na forma da Ordem de Serviço nº 01/2016. 

Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC. 

Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001078-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTIANE HECK (ADVOGADO(A))

THIAGO HENRIQUE MARIANI (EXECUTADO)

IVANIO MARIANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001078-16.2017.8.11.0040. Vistos etc. Considerando que a 

penhora online atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis 

insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à 

operação necessária, conforme se verifica dos extratos anexos. Sendo 

exitosa a penhora, INTIMEM-SE os executados para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil. Por outro lado, resultando 

frustrada a penhora via bacenjud e, DEFIRO a busca via Renajud, devendo 

a Secretaria da Vara proceder na forma da Ordem de Serviço nº 01/2016. 

Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC. 

Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006094-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE MARIANI (EMBARGANTE)

ANDREIA CRISTIANE HECK (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO (ADVOGADO(A))

IVANIO MARIANI (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006094-48.2017.8.11.0040. Vistos etc. DEFIRO o pedido de 

prova pericial contábil, conforme requerido pela parte embargante. Para 

tanto, NOMEIO como perito o Sr. ALDO NUSS, devidamente cadastrado no 

Banco de Peritos do TJMT (qualificação anexa), devendo as partes ser 

intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a 

suspeição do perito(a) (se for o caso); indicar assistente técnico e 

apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do CPC). 

Apresentados os quesitos, INTIME-SE o perito para, no prazo de cinco 

dias, apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com 

comprovação da especialização, contatos profissionais e endereço 

eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e 

III do §2º do artigo 465 do CPC). Indicados os honorários, INTIMEM-SE as 

partes para os fins do artigo 465, §3º, do CPC. Existindo impugnação, 

conclusos para deliberação. Do contrário, INTIME-SE a parte embargante 

para os fins do artigo 465, §3º, do CPC, eis que a perícia será arcada pela 

parte autora. Consigne-se que, caso haja necessidade de documentos 

para a realização da perícia, deverá a expert providenciá-los 

administrativamente, devendo ser oficiado por este juízo apenas se o 

mesmo noticiar impossibilidade de obtenção administrativa. Recolhido o 

valor dos honorários, INTIME-SE o perito a indicar data, hora e local da 

realização, no prazo de 15 dias, INTIMANDO-SE as partes (art. 474, do 

CPC). Desde já, em consonância com o disposto no § 4º, do art. 465 do 

CPC, AUTORIZO o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor 

dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, 

devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o 

laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. Deverá o perito 

se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do CPC, possibilitando o 

acesso e o acompanhamento de todos os atos e diligências pelos 

assistentes técnicos das partes. Realizada a perícia, JUNTE-SE o laudo 

aos autos, o qual deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 

473, incisos I, II, III, IV, do CPC, atentando-se, também, para o contido nos §

§1º e 2º do artigo 473 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Com a 

juntada do laudo, MANIFESTEM-SE as partes, no prazo de 15 (quinze) dias 

(artigo 477 §1º do CPC), voltando-me os autos conclusos para as 

deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1005507-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

RODRIGO DA MOTTA JARDIM (ADVOGADO(A))

JOÃO BATISTA MARTINS (EXECUTADO)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO os presentes autos para proceder a intimação da parte 

executada acerca da petição da parte autora de Id. 12645167, na qual 

concorda com a proposta do executado e requer o imediato depósito da 

primeira parcela e a suspensão dos autos até o adimplemento integral da 

dívida. Sorriso, 02 de outubro de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002989-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGARDO VARGAS LOZADA (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 02 de outubro de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003567-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS SCATAMBULI (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, para que seja realizada nova tentativa de citação, retirando-se a 

respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de Justiça: 

www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de depósito 

nos autos. Sorriso, 02 de outubro de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1002739-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO GALGANI DA SILVA (EMBARGANTE)

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (EMBARGADO)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 06/11/2018 às 09h, motivo pelo qual INTIMO as 

partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta 

Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000360-49.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CORTES TOSETTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Não possui Sujeito Passivo (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000360-49.2016.8.11.0009. 

REQUERENTE: DIEGO CORTES TOSETTO REQUERIDO: NÃO POSSUI 

SUJEITO PASSIVO Vistos etc. Cumpra-se a decisão proferida no id nº 

8069018, cientificando a equipe técnica deste juízo para que realize 

estudo psicossocial na residência da genitora da menor, no prazo de 15 

(quinze) dias. Designo audiência para a colheita de consentimento da 

genitora, conforme art. 45 do ECA, para o dia 17/12/2018 às 14h30min. Na 

oportunidade serão ouvidas as testemunhas arroladas na peça inicial. 

Vale-se esclarecer que, com a entrada em vigor do NCPC “Art. 455. 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”. Sobrevindo o laudo psicossocial, abra-se vista ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002467-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. D. C. B. (ADVOGADO(A))

S. A. D. C. D. S. (AUTOR(A))

D. D. C. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. T. F. (RÉU)

P. M. D. O. (ADVOGADO(A))

C. H. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

S O R R I S O  C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  P r o c e s s o : 

1002467-36.2017.8.11.0040; Valor causa: $36,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Revisão] Certifico e 

dou fé que a Contestação apresentada pelos requeridos é tempestiva, 

desta forma, impulsiono os presentes autos para querendo apresente 

impugnação à contestação. SORRISO, 2 de outubro 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: 1005650-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

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

J. C. D. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. R. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005650-78.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JAQUELINE CARVALHO DIAS RÉU: ARISTON SILVA RIBEIRO Vistos etc. 

Cuida-se de ação de modificação de regime de visitas com pedido de 

tutela de urgência ajuizada por Jaqueline Carvalho Dias em face de Ariston 

Silva Ribeiro, aduzindo, em síntese, que possui a guarda compartilhada da 

filha menor do casal, e que esta reside consigo, todavia ante a pretensão 

mudar para outro Estado da Federação, requer a alteração do regime de 

visitas fixados judicialmente anteriormente. A decisão sob id nº 15580686 

determinou a realização de audiência de justificação. A audiência de 

justificação foi prejudicada ante a ausência de intimação do requerido (id 

nº 15580686). No id nº 15580686 a autora apresentou novo endereço e 

requereu a remessa dos autos para Juízo da Comarca de Sorriso/MT. No 

id nº 15580686 o Juízo da 3ª Vara de família e sucessões da Comarca de 

São Bernardo do Campo/SP declinou a competência para este Juízo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relatório, fundamento e DECIDO. 

Analisando detidamente os autos constato que o pedido de tutela de 

urgência para modificação do regime de visitas ainda não foi apreciado, 

haja vista a impossibilidade da realização da audiência de justificação 

designada pelo Juízo de origem, contudo, ante informação de que a autora 

passou a residir neste município, a designação de nova audiência de 

justificação poderá se mostrar infrutífera ante a distância material entre as 

partes, que passaram a residir em Estados diferente, tornando a oitiva 

dificultosa e dispendiosa para as partes, contrariando o sentido atribuído 

ao instituto da tutela provisória de urgência, bem como os princípios da 

celeridade e acesso a justiça, razão pela qual deixo de designar nova 

audiência de justificação. Nessa esteira, ante a necessidade de se colher 

maiores informações acerca da situação fática narrada na peça inicial 

antes de proferir decisão sobre o pedido liminar, como já bem abordado 

pelo Juiz da 3ª Vara da família e sucessões da Comarca de São Bernardo 

do Campo/SP, POSTERGO a análise do pedido de tutela de urgência para 

após a realização do estudo psicossocial. Ainda, prosseguindo na 
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conferência das informações contidas nos autos, verifico que a autora 

não indicou o endereço do seu atual domicílio, desta forma, DETERMINO a 

intimação da autora, para que informe, em 10 (dez) dias, seu atual 

endereço. Sobrevindo a informação do endereço da autora, INTIME-SE, a 

Equipe Multidisciplinar deste Juízo para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

realize estudo Psicossocial no endereço das partes. Sem prejuízo, Cite-se 

o requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

contestação. Juntado o laudo psicossocial, abra-se vista ao Ministério 

Público. Após, voltem os autos conclusos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005586-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DF DEUTSCHE FORFAIT AKTIENGESELLSCHAFT (REQUERENTE)

WALDEMAR DECCACHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OCIMAR RECALCATTI (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência do Oficial de Justiça, no sítio da Internet do TJMT, 

comprovando o pagamento nos autos, a fim de que seja cumprida a carta 

precatória.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000178-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BRUCK PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

JULIANE HELENA PILLA JULIAO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000178-33.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 811,74; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111)/[Alimentos]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

ELIANE BRUCK PEREIRA Parte Ré: EXECUTADO: FABIO PEREIRA DA 

SILVA Vistos, e etc. Trata-se de ação de execução de alimentos, 

proposta por Paulo Henrique Bruck da Silva, devidamente representado 

por sua genitora Eliane Bruck Pereira, por intermédio da Defensoria Pública 

Estadual, em face de Ressai dos autos que a representante do exequente 

confirmou o pagamento do débito exequendo, conforme petição de Id. 

10267048, juntada pelo executado. A exequente ainda manifestou que o 

pagamento das prestações mensais da obrigação alimentar estão em dia, 

desta forma, pugna pela extinção do feito pelo pagamento. Instado a se 

manifestar, o MPE opinou pela extinção do feito e consequente 

arquivamento. É o breve relatório. Decido. Sem delongas, o pagamento da 

dívida satisfaz a obrigação, impondo a extinção do processo. Pelo 

exposto, JULGO, por sentença, EXTINTO o presente feito, com fulcro no 

art. 924, inciso II, c/c art. 925, todos do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios. Preclusa a decisão, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005723-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA (ADVOGADO(A))

LEILA MACHADO CAMILOTTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOTEMPO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005723-50.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: LEILA MACHADO CAMILOTTO EXECUTADO: RODOTEMPO 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Vistos etc. Percutindo ao fundo da 

parlenda, insta que a petição inicial sub examine deve obediência aos 

requisitos do artigo 319 e 98 do NCPC, notadamente no que toca à 

caracterização da garantia constitucional ínsita no inciso LXXIV do artigo 

5º da CF/88. No caso em vertente, malgrado a evidência da falta de 

pressupostos para concessão dos benefícios da justiça gratuita, em 

obediência ao quanto disposto no artigo 99, §2º, do Código de Processo 

Civil de 2015, hei por bem determinar à parte autora que comprove 

efetivamente a insuficiência alegada, para posterior análise do pedido de 

concessão do benefício. Isso porque da declaração de pobreza, a parte 

deve comprovar que caso efetue o pagamento das custas e despesas 

processuais, tal ato acarretará prejuízo ao seu sustento e de sua família, 

tudo com o intuito de evitar a concessão da justiça gratuita àqueles que 

não necessitam. No caso, a autora não juntou declaração de 

hipossuficiência, ou qualquer outro documento que ateste sua condição 

econômica precária. Assim, cabe ao magistrado no uso dos elementos 

presentes nos autos ponderar acerca do acesso gratuito a justiça. Nesse 

sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. O art. 4º, da Lei nº 1.060/50, não deve ser 

aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais possa ser relativizado, como forma de impedir o abuso do 

direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade do deferimento da 

justiça gratuita, considerando para tanto os elementos que evidenciam a 

condição de necessidade do beneficiário. (TJMT - Ap 74958/2016, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016) Outrossim, 

verifico que a advogada peticionante não juntou instrumento de 

procuração nos autos. Assim, para fins e prazo do artigo 321 do mesmo 

CPC, intime os autores, por meio de seu advogado mediante publicação no 

DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, junte instrumento de procuração 

e comprove documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 98 

do NCPC, trazendo declaração de imposto de renda, cópia da CTPS, bem 

como outros documentos que entender pertinente, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e obrigação de recolhimento das custas e 

taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01. Ressalte-se que a ausência de 

recolhimento das custas implica em cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do artigo 290 do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001160-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA & TERRA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCELO PAVAO TERRA (EXECUTADO)

RAQUEL PAVAO TERRA (EXECUTADO)

NORMA PAVAO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que 

entender de direito. Sorriso, 02 de outubro de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005552-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

GILSON MULLER (AUTOR(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 27/11/2018 às 10h, motivo pelo qual INTIMO as 

partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta 

Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005527-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARI MIGUEL SCHNEIDER (REQUERENTE)

SALETE ODETE SCHNEIDER (REQUERENTE)

ALEX SANDRO KASSNER (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 163 de 642



Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR APARECIDO CAPELI (REQUERIDO)

CARLOS BIRCHES SEBRIAN (REQUERIDO)

INVEST-BEIRA RIO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

INVEST INCORPORACOES LTDA (REQUERIDO)

JARDIM OURO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005527-80.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ARI MIGUEL SCHNEIDER, SALETE ODETE SCHNEIDER 

REQUERIDO: INVEST INCORPORACOES LTDA, INVEST-BEIRA RIO 

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ADEMAR 

APARECIDO CAPELI, CARLOS BIRCHES SEBRIAN, JARDIM OURO VERDE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos etc. Percutindo ao fundo 

da parlenda, insta que a petição inicial sub examine deve obediência aos 

requisitos do artigo 319 e 98 do NCPC, notadamente no que toca à 

caracterização da garantia constitucional ínsita no inciso LXXIV do artigo 

5º da CF/88. No caso em vertente, malgrado a evidência da falta de 

pressupostos para concessão dos benefícios da justiça gratuita, em 

obediência ao quanto disposto no artigo 99, §2º, do Código de Processo 

Civil de 2015, hei por bem determinar à parte autora que comprove 

efetivamente a insuficiência alegada, para posterior análise do pedido de 

concessão do benefício. Isso porque da declaração de pobreza, a parte 

deve comprovar que caso efetue o pagamento das custas e despesas 

processuais, tal ato acarretará prejuízo ao seu sustento e de sua família, 

tudo com o intuito de evitar a concessão da justiça gratuita àqueles que 

não necessitam. No caso, em que pese tenha juntado declaração de 

pobreza, infere-se dos autos que os autores possuem imóvel com 11,5 ha 

(onze hectares e cinquenta ares) em perímetro urbano nesta cidade, 

realizando ainda contrato de pareceria para iniciar empreendimento 

imobiliário no imóvel, o que evidencia que os autores certamente não 

apresentam condição de miserabilidade, carecendo de mais elementos 

para demonstrar sua impossibilidade financeira. Assim, cabe ao 

magistrado no uso dos elementos presentes nos autos ponderar acerca 

do acesso gratuito a justiça. Nesse sentido: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2º, CPC – 

PRESUNÇÃO RELATIVA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO 

PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade 

da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os 

elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. A 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais 

sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o 

deferimento para serem recolhidas ao final e muito menos a suspensão do 

feito para esse fim, excetuando-se os casos previstos em lei. (TJMT – AI 

nº 1002123-44.2018.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, 

Publicado no DJE 13/08/2018) Assim, para fins e prazo do artigo 321 do 

mesmo CPC, intime os autores, por meio de seu advogado mediante 

publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 98 do NCPC, 

trazendo declaração de imposto de renda, cópia da CTPS, bem como 

outros documentos que entender pertinente, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e obrigação de recolhimento das custas e taxas judiciais ut 

Lei Estadual 7.603/01. Ressalte-se que a ausência de recolhimento das 

custas implica em cancelamento da distribuição do feito, nos termos do 

artigo 290 do CPC. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005548-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-INDUSTRIAL TELES PIRES LTDA - ME (AUTOR(A))

RAFAEL ESTEVES STELLATO (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO NERVO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005548-56.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

AGRO-INDUSTRIAL TELES PIRES LTDA - ME RÉU: GILBERTO NERVO 

Vistos etc. Analisando os autos, verifico que a parte autora não 

comprovou o recolhimento das custas e taxa judiciária. Assim, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o recolhimento 

de custas e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição 

(artigo 290 do CPC). Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas 

as providências necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e 

façam os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1002848-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEY GOMES GONCALVES (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO GUARESCHI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico e dou fé que, decorreu o 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas da notificação da requerida, 

encontrando-se os presentes autos à disposição da parte requerente, 

conforme decisão proferida nos autos. Sorriso, 02 de outubro de 2018. 

MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005698-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. R. (ADVOGADO(A))

T. M. D. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. O. (RÉU)

 

IMPULSIONO os presentes autos para proceder a INTIMAÇÃO da parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, no valor de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), sob pena de ser 

lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. 

Sorriso, 02 de outubro de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005644-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CARLOS LUIZ MARTELLI (AUTOR(A))

YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME CHAVES QUILLO 09657326907 (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 27/11/2018 às 10h30min., motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005717-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PAULA DE SOUZA ARAUJO (ADVOGADO(A))

ERISANDRO MARCOS SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERTILIZANTES FARDIN LTDA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência do Oficial de Justiça, no sítio da Internet do TJMT, 

comprovando o pagamento nos autos, a fim de que seja cumprida a carta 

precatória, citando o requerido.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005585-83.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN DE CEZAR MACHADO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005585-83.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: JONATHAN DE CEZAR MACHADO DE SOUZA Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que não fora recolhida as custas e taxas 

processuais. Desta forma, INTIME-SE o autor, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promovam a emenda da inicial retificando a situação 

apontada, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC). 

Ressalte-se que a ausência de recolhimento das custas implica em 

cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC. 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005633-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MARCOS WASEM (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência do Oficial de Justiça, no sítio da Internet do TJMT, 

comprovando o pagamento nos autos, para citação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005736-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA MAYER (ADVOGADO(A))

ELIEZER FREITAS SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABAM PROTEÇÃO VEICULAR (RÉU)

GILMARA SILVA DE SOUZA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 27/11/2018 às 11h, motivo pelo qual INTIMO as 

partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta 

Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 129766 Nr: 5222-21.2015.811.0040

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRES MOUTIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEI DIAS DA SILVA, ORALINO CHAGAS 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN PORTELA - 

OAB:16726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A, VANESSA CAROLINE NICOLAU - OAB:17456

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para imitir o autor na 

posse do imóvel discriminado à fl. 05 da inicial (propriedade de terras sob 

o n. 09, da quadra 03-J, com 320,0 metros quadrados, situada na rua São 

Francisco de Assis, nº 1159, Bairro Novos Campos, Sorriso/MT). Em 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Defiro o pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado pela ré (fl. 

66).Sem custas a ressarcir, pois o autor é beneficiário da justiça 

gratuita.Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, 

CPC), ficando, porém, suspensa a exigibilidade do valor, na forma do 

artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

EXPEÇA-SE mandado de desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 

20 (vinte) dias, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 99971 Nr: 2672-24.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo no prazo legal.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004648-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RODRIGO BEVILAQUA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

INFORMAR ONDE O BEM APREENDIDO SE ENCONTRA, PARA FINS DE 

EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE RESTITUIÇÃO, NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003040-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

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

J. G. D. S. (REQUERENTE)

J. F. D. A. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. (REQUERIDO)

J. B. A. (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO E CONTESTAR A RECONVENÇÃO 

APRESENTADA PELO REQUERIDO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000915-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE (ADVOGADO(A))

NEIVA DALLA VALLE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR TIRITAN (EXECUTADO)

MANOEL RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida com a informação "End. 

Insuficiente", no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004575-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

GLEISSON ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido, no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004606-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADREANE FUHR (REQUERENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURIVAN SISENANDO DE RESENDE (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CG, no prazo de 05 (cinco) dias

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002880-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE FRITSCH VANZELLA (EXEQUENTE)

DAIANE DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON (ADVOGADO(A))

LEANDRO RAFAEL PERIUS (ADVOGADO(A))

JAUDENES VANZELLA (EXEQUENTE)

FABIANO GAVIOLI FACHINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARIN SARATT MEZOMO (EXECUTADO)

RODRIGO DELAVY MOSCHAIDER (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, vez que as cartas de citação encaminhadas aos requeridos 

foram devolvidas pelos Correios com a observação "desconhecido".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000268-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

MARCELO KNAPIK (AUTOR(A))

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVELISE JUSSANA BALESTRIN 80130712000 (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, vez que a carta citação encaminhada ao requerido foi devolvida 

pelos Correios com a observação "Ausente".

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 97197 Nr: 9203-63.2012.811.0040

 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: MARINA NUNES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÉRCIO DIAS DA SILVA, NIVALDO 

CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL PETRI SOLETTI - 

OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5.360-A/MT

 Vistos.

1.) Os autos tramitaram regularmente até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do art. 357 do NCPC. As 

partes litigantes são legítimas e estão bem representadas nos autos, não 

havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem 

corrigidas.

2.) Até o momento, não há elementos de prova que permitam averiguar 

com clareza a ilegitimidade passiva de Nivaldo Cordeiro, razão pela qual 

postergo a análise para o momento da sentença.

3.) Assim, superadas as preliminares, fixo como PONTOS 

CONTROVERTIDOS: (a) os pressupostos da responsabilidade civil; (b) a 

extensão dos danos; (c) o dever de indenizar.

4.) Em prosseguimento ao feito, DEFIRO a produção de prova oral, 

consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes 

litigantes. Para tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, designando desde logo o DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019, 

ÀS 14:10 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento.

 5.) Ressalto que caberá aos próprios advogados das partes intimar as 

respectivas testemunhas para comparecimento à audiência, 

independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 

mesmo dispositivo legal. Consigno que as partes deverão comparecer 

para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do 

art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as suas intimações pessoais, e 

consignando-se no mandado a advertência contida no citado artigo.

6.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 142170 Nr: 11748-04.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400/MG

 Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, 

resolvendo o mérito da demanda na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Face à sucumbência, CONDENO o autor ao 

pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, 

suspendendo a exigibilidade da cobrança, eis que lhe defiro a gratuidade 

judiciária, em virtude de sua hipossuficiência financeira.Transitando em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se.Havendo recurso, intime-se a 

parte contrária para apresentação de suas contrarrazões e, na 

sequência, remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 

1.010, § 3º, do NCPC.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 132755 Nr: 6726-62.2015.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414/SP, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO a busca de endereço da parte requerida pelos Sistemas 

BACENJUD e INFOJUD, uma vez que a parte autora não comprovou o 

esgotamento dos meios possíveis para localização do(s) devedor(es), 

consoante regra do art. 476 da CNGC-TJMT. Ademais, tratando-se a parte 

autora de pessoa jurídica de direito privado (instituição financeira), cabe à 

empresa interessada a manutenção de seus cadastros de clientes 

devidamente atualizados.

2. INTIME-SE a parte autora, via DJe, para que se manifeste em 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 138181 Nr: 9730-10.2015.811.0040

 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: IRANI ALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO COUTO DE OLIVEIRA, ELIAS 
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RAMOS DE OLIVEIRA, NAIARA LANZONI DE OLIVEIRA, IGOR LANZONI DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196, SCHEILA RIBEIRO DE LIMA - OAB:16838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro os pedidos de fls. 62/63.

2) Proceda as alterações do polo passivo, excluindo-se Augusto Couto de 

Oliveira e incluindo-se Iolanda Coutinho de Oliveira, emitindo-se nova 

etiqueta dos autos.

3) Após, cite-se a parte requerida, observando-se os endereços de fls. 

62/63.

Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003902-79.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA BENDER (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001737-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA (ADVOGADO(A))

ADELAIDE LOURDES SZUR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora da certidão 

negativa do Oficial de Justiça, devendo se manifestar requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001478-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

MARIA SALETE CADORE ROSINA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001478-93.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA SALETE CADORE ROSINA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, 

a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proemio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 24/08/2017 (Num. 12383917) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 23/03/2018, não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Tendo em vista a 

necessidade de comprovação da atividade rural exercida pela parte 

autora, designo o dia 07/11/18 às 16h45min para a realização de audiência 

de instrução e julgamento. Intimem-se as partes e seus procuradores. 

Outrossim, conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao 

advogado da parte intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência 

designada. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002780-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

ANTONIO APARECIDO MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002780-60.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONIO APARECIDO MORAES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proemio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 16/05/2017 (Num. 13395890) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 25/05/2018, não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Tendo em vista a 

necessidade de comprovação da atividade rural exercida pela parte 

autora, designo o dia 07/11/18 às 17h para a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Intimem-se as partes e seus procuradores. 

Outrossim, conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao 

advogado da parte intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência 

designada. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002784-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

TEREZINHA GONZAGA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002784-97.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

TEREZINHA GONZAGA DO NASCIMENTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, 

a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proemio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 167 de 642



que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 27/09/2017 (Num. 13398695) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 25/05/2018, não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Tendo em vista a 

necessidade de comprovação da atividade rural exercida pela parte 

autora, designo o dia 07/11/18 às 17h15min para a realização de audiência 

de instrução e julgamento. Intimem-se as partes e seus procuradores. 

Outrossim, conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao 

advogado da parte intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência 

designada. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001595-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA FERREIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001595-84.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARTA FERREIRA DA CRUZ RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proemio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 11/10/2017 (Num. 12476542) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 31/03/2018, não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Tendo em vista a 

necessidade de comprovação da atividade rural exercida pela parte 

autora, designo o dia 07/11/18 às 17h30min para a realização de audiência 

de instrução e julgamento. Intimem-se as partes e seus procuradores. 

Outrossim, conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao 

advogado da parte intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência 

designada. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001133-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA FRANCISCONE SETTER (AUTOR(A))

EDUARDO ASSUNCAO DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001133-30.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA DE FATIMA FRANCISCONE SETTER RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG Tendo em vista a necessidade de 

comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, designo o dia 

07/11/18 às 17h45min para a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se as partes e seus procuradores. Outrossim, 

conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao advogado da parte 

intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência designada. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003037-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ROSA DA SILVA CARVALHO (AUTOR(A))

FABIANA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003254-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DILCE SALETE DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

ERICSON CESAR GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003339-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON ZANELLA (ADVOGADO(A))

JOSE SIRLEI DE PAULA (AUTOR(A))

ERICSON CESAR GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado, Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 16/10/2018 às 10h30min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames e imagens, 

laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003180-45.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE DIAS ANTONIO (AUTOR(A))

ERICSON CESAR GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001119-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA LEONIDAS BESERRA (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado, Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 12/11/2018 às 10h30min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames e imagens, 

laudos e tratamentos realizados.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 86853 Nr: 6321-65.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANA DA ROSA, ROBERTO DOS SANTOS 

FERNANDES, BLRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT, ESTADO DE 

MATO GROSSO, ROGÉRIO ESPOSITO VILELA, CLINICA MEDICA EM 

DIAGNOSTICO - CLIMEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B, EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - OAB:18159, 

EVANDRO GERALDO VOZNIAK - OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE 

FREITAS - OAB:15741, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11.133-MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte requerida, via DJE, para, no prazo legal, 

apresentarem suas alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 31025 Nr: 225-10.2006.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIMEDALC - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA MASSA FALIDA, ROSÂNGELA ROPELATO HENDGES, JOÃO 

CLADEMIR HENDGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15353/O, FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA COSTA S. 

SOARES - SUBPROCURADORA DA PROC. DO ESTADO - OAB:, PEDRO 

BALATA FILHO - OAB:12.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15353/O, PEDRO BALATA FILHO - OAB:12.308

 Sendo assim, a fim de não existir qualquer prejuízo para ambas as partes, 

intime-se a executada para que, no prazo de 15 dias, traga aos autos 

comprovante bancário onde demonstre, especificamente, que houve a 

constrição de valor referente a verba salarial, sob pena de liberação 

apenas do montante de 70% da constrição.Decorrido o prazo, voltem-me 

os autos conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 49121 Nr: 5988-21.2008.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO HENRIQUE DUARTE - ME, MÁRCIO 

HENRIQUE DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico, LUCIANA DECESARO GALEAZZI - 

OAB:Defens. Pública

 Visto/DHEstando a execução munida de título executivo líquido, certo e 

exigível, bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC.Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE EXECUTADA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação.Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 1) 

EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do 

CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER 

RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC); 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO 

na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, 

consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária; ou 3) EMBARGAR no PRAZO DE 

30 DIAS (art. 16 da Lei 6.830/80).Efetuado o 1) PAGAMENTO, 

imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do 

art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do 

NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, com ou sem 

apresentação de embargos, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal 

(art. 16, III, da LEF), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 134898 Nr: 7899-24.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA, MARIA 

LUCIA OKADA SCHOLL, ALFREDO ERVINO SCHOLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:40321/PR, FABIO LUIS 

ANTONIO - OAB:31149/PR

 Visto/DHEstando a execução munida de título executivo líquido, certo e 

exigível, bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC.Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE EXECUTADA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação.Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 1) 

EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do 

CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER 

RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC); 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO 

na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, 

consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária; ou 3) EMBARGAR no PRAZO DE 

30 DIAS (art. 16 da Lei 6.830/80).Efetuado o 1) PAGAMENTO, 

imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do 

art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do 

NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, com ou sem 

apresentação de embargos, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal 

(art. 16, III, da LEF), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 
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DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 136850 Nr: 8974-98.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALETEIA DAFINE RODRIGUES ZIBETTI & CIA 

LTDA - EPP, ALETÉIA DAFINE RODRIGUES ZIBETTI, MARCELO ZIBETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 DISPOSITIVOEx positis, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, por não 

restar configurado os requisitos previstos no artigo 135, III do CTN, e por 

não haver requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, 

DECLARO extinta a execução fiscal em ralação aos corresponsáveis 

MARCELO ZIBETTI e ALETÉIA DAFINE RODRIGUES ZIBETTI, devendo a 

execução continuar normalmente somente em detrimento da pessoa 

jurídica, com retificação do polo passivo da lide.Consigno que, sendo de 

interesse da exequente, bem como vindo esta a preencher os requisitos 

legais dispostos tanto no artigo 135, III, do CTN, quanto os dos arts. 133 e 

seguintes do CPC/15, o redirecionamento da execução será totalmente 

possível, quando desconsiderada a personalidade jurídica.Deixo 

registrado que o exequente ficará isento do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 3.º, inciso I 

da Lei Estadual n.º 7.603/2.001.Condeno o exequente no pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência ao advogado dos 

corresponsáveis MARCELO ZIBETTI e ALETÉIA DAFINE RODRIGUES 

ZIBETTI, nos termos do art. 85 do NCPC, que arbitro em 10% do valor da 

causa.Cumpra, providenciando-se e expedindo o necessário com 

celeridade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 116467 Nr: 7456-10.2014.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR POSSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS BERNARDES - 

OAB:8247-B

 Visto/DH

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado na fl. 

64, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Proceda-se ao levantamento das restrições levadas a efeito na fl. 51, via 

sistema RENAJUD.

Custas, pelo executado.

Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

exequente, que fixo em 10% sobre o valor pela qual as CDAs, discutidas 

nos presentes autos, foram liquidadas com os descontos, nos termos do 

artigo 85, do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 50573 Nr: 856-46.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILMA MACHRY LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado no 

pedido retro, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 53363 Nr: 3621-87.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA, BIONDO STELLATO ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado no 

pedido retro, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 54578 Nr: 4898-41.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI FELIZ, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado no 

pedido retro, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 55401 Nr: 5732-44.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RAIMUNDO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado no 

pedido retro, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 59150 Nr: 2449-76.2010.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR JUSTINO, VALENTIN JUSTINO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:15096-E, DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - OAB:11.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado no 

pedido retro, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 59534 Nr: 2832-54.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LITVINA DRESCH GAZIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado no 

pedido retro, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 97127 Nr: 9130-91.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA RANGEL DA CRUZ, GUEIBI LEAL PERONDI, 

AIRTON CELLA, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA

 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, GUEIBI LEAL PERONDI - 

OAB:13.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado no 

pedido retro, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 97055 Nr: 9053-82.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI JOSE ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado no 

pedido retro, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 100592 Nr: 3368-60.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONEZIO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado no 

pedido retro, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 83263 Nr: 2261-49.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA ARAUJO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:PROC. FED.

 Vistos/BG

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado no 

pedido retro, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 85299 Nr: 4624-09.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJANIRA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado no 

pedido retro, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 81988 Nr: 849-83.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDDF, CREUSA HERMES FERREIRA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado no 

pedido retro, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 91680 Nr: 3257-13.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE VIANA DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14601-A, FABIANA DE LIMA - OAB:14.068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos/BG

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado no 

pedido retro, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 89960 Nr: 1585-67.2012.811.0040

 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: OLGA PERES CENCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado no 

pedido retro, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 102765 Nr: 5720-88.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY CARVALHO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado no 

pedido retro, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 106049 Nr: 9131-42.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO MARCOS GAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado no 

pedido retro, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 105739 Nr: 8825-73.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORLI MARLENE PECH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado no 

pedido retro, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 107003 Nr: 10014-86.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDSB, ELIZABETH DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado no 

pedido retro, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 121264 Nr: 92-50.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA ALVES MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado no 

pedido retro, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 136513 Nr: 8759-25.2015.811.0040

 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: MARIA CLEONICE GOMES ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado no 

pedido retro, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 182897 Nr: 10809-53.2017.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMILI APARECIDA DE SOUZA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA MUSTAFÁ DE 

SOUZA - OAB:6113/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para que, no 

prazo legal, apresente suas alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 141201 Nr: 11200-76.2015.811.0040

 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: DOGIVALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL 

retro, primeiramente a autora, via DJE, e depois, a requerida, com a 

remessa dos autos, devendo se manifestarem no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 51053 Nr: 1252-23.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE FLORENTINO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14935/O

 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.: 48823 Nr: 5697-21.2008.811.0040

 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: ADELINO MARCOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érica Alvez Diniz Porfírio - 

OAB:14.027, RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B, VOLMIR 

RUBIN - OAB:13078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO D AQUI - 

PROC. FEDERAL - OAB:11611678

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora acerca do 

Oficio do Tribunal de Justiça retro, devendo se manifestar no prazo legal, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 134627 Nr: 7793-62.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, JOSE ROBERTO DE LIMA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.INTIME-SE O EXECUTADO a CUMPRIR A 

SENTENÇA/ACÓRDÃO, acrescido de CUSTAS PROCESSUAIS, se houver, 

no prazo de 15 dias, consignando, desde já, que NÃO OCORRENDO 

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de MULTA DE 10% e, também, de HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS de 10% sobre o valor da execução (art. 523 e seu § 1º, 

do NCPC).Efetuado o PAGAMENTO e NÃO HAVENDO IMPUGNAÇÃO pelo 

devedor, proceda-se à LIBERAÇÃO AO CREDOR mediante 

ALVARÁ.Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o PRAZO DE 15 

DIAS para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO (art. 525, do 

NCPC), sem prejuízo da EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 523, § 3º, do NCPC), o que desde já 

determino.Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, 

MANIFESTE-SE O EXEQUENTE.Caso IMPUGNADA A AVALIAÇÃO, esta no 

prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE 

CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos 

para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 86978 Nr: 6454-10.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR DOS SANTOS, ROSIMAR DOS SANTOS, 

IDEMAR DOS SANTOS, ADELAR DOS SANTOS, ROSIMERI APARECIDA 

DOS SANTOS FERNANDES DE LIMA, ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

homologando os cálculos de fls. 202-207.Tenho como cabível a aplicação 

de honorários advocatícios previstos no § 1º do art. 85 do CPC, a serem 

pagos pela parte executada ao procurador da parte autora, ante a 

resistência no cumprimento de sentença, razão pela qual, fixo em R$ 

3.000,00, a qual será acrescida ao débito principal.Após preclusão (art. 

34, §1º da Lei n. 12.431/11), expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, 

nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC, observando as 

determinações acima.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 119037 Nr: 9352-88.2014.811.0040
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALIA FRANCISCA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Ressai dos autos que a parte autora ingressou com pedido de desistência 

da ação (fls. 76).

É o relatório. Decido.

A desistência da ação provoca a extinção do processo sem resolução do 

mérito e não impede que, futuramente, a parte autora venha outra vez a 

propor a mesma ação.

Ante ao exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do NCPC, 

determinado pelo artigo 200, parágrafo único, HOMOLOGO, por sentença, 

a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte autora, em 

consequência JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

Condeno a parte autora em honorários advocatícios à parte requerida, em 

10% sobre o valor da causa, bem como em custas, cuja exigibilidade 

ficará suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as devidas baixas e 

anotações.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 199529 Nr: 9425-21.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA SABETZKI HELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

 Recebo os embargos para processamento.

No mais, considerando o teor dos documentos de fls. 14, verifica-se a 

necessidade de suspensão de eventuais medidas constritivas com 

relação aos bens objetos dos embargos, nos termos do artigo 678, do 

NCPC.

Citem-se os embargados para, querendo, no prazo de 15 (dez) dias, 

contestarem a ação (artigo 679, do NCPC), devendo ser observado com 

relação a citação o disposto no § 3° do artigo 677 do NCPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 105657 Nr: 8741-72.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON LUIZ NARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, HERMES DA SILVA - OAB:14884, RODRIGO DA MOTTA 

JARDIM - OAB:8440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:4269/RO

 Vistos/BG.

Intime-se novamente a parte exequente para apresentar novo cálculo, nos 

termos da decisão de fls. 329, no prazo de 05 dias, sob pena de 

arquivamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 84362 Nr: 3595-21.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ERASMO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

 Volvendo os olhos para o cálculo apresentado pelo exequente às fls. 

260-269, verifico que, em que pese este tenha demonstrado novo cálculo 

com base no salário mínimo, fato é que foi utilizado o IPCA-E como 

indexador.

Entretanto, tal situação não condiz com o acórdão de fls. 195-201, o qual é 

cristalino em dizer que será aplicado para a atualização os critérios do 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, portanto, não é cabível, neste 

caso, a incidência do IPCA-E.

Portanto, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, traga aos 

autos novo cálculo atualizado, com base no salário mínimo, indicando o 

valor inicial e, após, o mesmo atualizado, para então ser calculado os 

honorários advocatícios em 10% sobre referido valor, CONSIGNANDO que 

deverá ser utilizado como indexador exatamente o que foi disposto no 

acórdão de fls. 195-201.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 30646 Nr: 5066-82.2005.811.0040

 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: GLAUBER MAGNO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 

REGIÃO DO TELES PIRES, DAMINE FERREIRA CABRAL, HOSPITAL 

REGIONAL DE SORRISO, PEDRO DE ARRUDA FONTES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO JOSÉ DALLABRIDA 

ALMEIDA - OAB:17342, CICERO AUGUSTO SANDRI - OAB:6936-a, 

MAGDA MIRIAN SCHMIDT - OAB:13070/MT, NÍVIA NAJARA FORNARI 

CENCI - OAB: 8.911/MT

 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.: 89949 Nr: 1570-98.2012.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELIANA GEMMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/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 Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 105588 Nr: 8674-10.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELIANA GEMMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 
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OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-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 Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 112617 Nr: 4474-23.2014.811.0040

 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: CONSTRUTORA IRMÃOS LOREZETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO LUIZ GAVA - 

OAB:13.024/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 Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 125144 Nr: 2477-68.2015.811.0040

 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: ANTÔNIO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B

 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.: 127589 Nr: 3962-06.2015.811.0040

 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 DOS SANTOS

 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:

 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.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001507-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEANE ALVES DE ALENCAR (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1001507-46.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

VALDEANE ALVES DE ALENCAR REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Trata-se de ação proposta por VALDEANE ALVES DE ALENCAR 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$ 749,27(setecentos e quarenta e nove reais e 

vinte e sete 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, sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência 

de contratação por parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese 

que autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. 

Alega que o reclamante não buscou solução de forma administrativa. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não 

há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil) Primeiramente, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Quanto ao pedido para a inversão 

do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros, não 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 
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sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 3.000,00 (três mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante, pois, nota-se que o reclamante também possui restrições 

posteriores. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência dos débitos impugnado no valor R$ 

749,27(setecentos e quarenta e nove reais e vinte 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010718-26.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODIVAN MENDES GOMES PECANHA (EXEQUENTE)

JEFFERSON GOMES SILVA (EXEQUENTE)

RONEI MENDES GOMES PECANHA (EXEQUENTE)

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL COMUNICACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Mauro da Silva Andrieski (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010718-26.2014.8.11.0040 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, 02 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004197-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GIL SANTIAGO (EXEQUENTE)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1004197-82.2017.811.0040. 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 para se 

manifestar o Depósito Judicial, no ID nº 15677680, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito, devendo informar o número da 

conta para liberação do valor. Sorriso/MT, 02 de outubro de 2018. Elite 

Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELUIZA LINHARES FRAGA (REQUERENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1000733-50.2017.811.0040. 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 para se 

manifestar o Depósito Judicial, no ID nº 15676592, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito, devendo informar o número da 

conta para liberação do valor. Sorriso/MT, 02 de outubro de 2018. Elite 

Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003265-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO CARLOS DE SANTANA (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1003265-31.2016.811.0040. 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 para se 

manifestar o Depósito Judicial, no ID nº 15676234, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito, devendo informar o número da 

conta para liberação do valor. Sorriso/MT, 02 de outubro de 2018. Elite 

Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004095-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

ADMIR FERRAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 de 

JANEIRO de 2019, às 08:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004096-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA FREIRES DE ARAUJO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 de 

JANEIRO de 2019, às 08:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1004097-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA FREIRES DE ARAUJO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 de 

JANEIRO de 2019, às 08:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000645-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FITNESS E HEALTH ACADEMIA DE GINASTICA EIRELI - ME (REQUERENTE)

ISABELA BRESSAN MANZ (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO SILVIO DRAGUNSKI BORTOLO OAB - 016.780.939-39 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo nº. 1000645-75.2018. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o Embargado 

para no prazo de 05(cinco) dias, querendo se manifestar sobre os 

Embargos de Declaração aportado nos autos, constante do ID. Nº 

15002072. Sorriso, 02 de outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004100-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

IDALINA SOARES DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1004100-82.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 13793430, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 02 de outubro 

de 2018 Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001340-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO GUILHERME DIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D- Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1001340-29.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, 

parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de arquivamento. Com o 

cálculo, será os autos será conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior. 

Sorriso/MT, 02 de outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004102-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

LUCIENE DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1004102-52.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, 

parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de arquivamento. Com o 

cálculo, será os autos será conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior. 

Sorriso/MT, 02 de outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004109-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVAN PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR AS PARTES (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 23 de JANEIRO de 2019, às 08:40 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência designada, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1001713-60.2018. 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 
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interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 02 de Outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002526-58.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR RIBAS DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

GENIVAL GOMES DOS ANJOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMETA MARMORE E DECORACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1002526-58.2016.8.11.0040 (M) Relatório dispensado, nos termos do art. 

38, caput, da Lei 9.099/95. Verifica-se que o reclamante é parte ilegítima 

para figurar no polo ativo desta ação, porquanto conforme constante no ID 

9412850 está preso, o que faz incidir a vedação expressa contida no art. 

8º, caput, da Lei nº 9.099/95, que assim dispõe: Art. 8º Não poderão ser 

partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as 

pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a 

massa falida e o insolvente civil. Portanto, ausente legitimidade (art. 485, 

VI, NCPC), deve o processo ser extinto sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 51, IV, da Lei nº 9.099/95. Por oportuno, cumpre destacar 

que a legitimidade das partes constitui-se em matéria de ordem pública, 

que pode e deve ser conhecida ex officio, a qualquer tempo e grau de 

jurisdição. Isso posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, IV, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 

25 de agosto de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004110-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BENJAMIM DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 de 

JANEIRO de 2019, às 08:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004111-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ABIQUEILA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 de 

JANEIRO de 2019, às 09:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011107-11.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA ROMAO (EXEQUENTE)

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILSON GOMES DE ASSIS (EXECUTADO)

TIAGO DIAS (EXECUTADO)

 

Processo: 8011107-11.2014.8.11.0040 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 a certidão de ID. 10639178, mormente a 

informação de que o executado encontra-se preso no Estado de São 

Paulo, sob pena de arquivamento. Sorriso/MT, 02 de outubro de 2018 Kelly 

Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004112-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

UILSON MACEDO SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 de 

JANEIRO de 2019, às 09:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001419-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS MEDEIRO DOS REIS (EXEQUENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D- Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1001419-76.2016.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, 

parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de arquivamento. Com o 

cálculo, será os autos será conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior. 

Sorriso/MT, 02 de outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004990-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

FABIO SOUZA PONCE (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: 

1004990-21.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 19.235,09; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Trata-se de reclamação proposta por 

DANIELE ROSA DA SILVA em face de BRASIL CARD ADMINISTRADORA 
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DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA, em que pretende: a) a concessão de 

liminar para retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem 

assim determinação para que a parte reclamada se abstenha de realizar 

novas cobranças a respeito do débito discutido na presente reclamação; 

b) a declaração de inexistência de débito referente ao Contrato n. 

6059190181437514, o qual gerou a inscrição no valor de R$495,09 

(quatrocentos e noventa e cinco reais e nove centavos); e c) a 

condenação da parte reclamada a título de indenização por danos 

materiais e morais. A parte reclamante sustenta que possui um cartão de 

crédito junto a empresa reclamada, sendo que o utilizou em apenas em 

duas compras, tendo efetivado o pagamento das respectivas faturas de 

acordo com os comprovantes que junta na inicial. Argumenta que, mesmo 

não tendo realizado compras com o cartão de crédito fornecido pela parte 

reclamante, foi surpreendida com o recebimento de uma fatura com 

vencimento para o dia 20-7-2017 no valor de R$495,09 (quatrocentos e 

noventa e cinco reais e nove centavos), tendo o seu nome incluso em 

órgãos de restrição ao crédito, situação que lhe ocasionou danos morais. 

Alega ser indevida a cobrança realizada, uma vez que não possui nenhum 

débito para com a parte reclamada, bem assim que realizou diversos 

contatos visando solucionar a questão, os quais restaram infrutíferos. A 

liminar foi concedida em decisão proferida em 28-9-2017 (Id. 10075573). 

Audiência de conciliação realizada em 31-1-2018 restou infrutífera (Id. 

11573279). Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no Id. 11540489. Em síntese, argumenta a existência de 

relação negocial entre as partes, consubstanciada no fornecimento de 

cartão de crédito. Aduz que não consta em seu banco de dados o 

pagamento a respeito da fatura com vencimento em 20-6-2017, bem assim 

que a parte reclamante não lhe enviou o comprovante de pagamento para 

as baixas pertinentes, situação que ensejou a cobrança impugnada pela 

parte reclamante – fatura com vencimento para 20-7-2017 –, com a 

inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Aduz que o 

comprovante constante nos autos encontra-se “totalmente ilegível”. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

Impugnação à contestação encontra-se no Id. 11689834. Em síntese, a 

parte reclamante rechaça todas as alegações da parte reclamada, 

pugnando pela procedência dos pedidos contidos 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 Código de Processo 

Civil). 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 parte reclamada está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviços bancários, os quais foram contratados pela parte 

reclamante na condição de destinatária 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 da parte 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. Quanto à inexistência 

do débito. De início, frise-se que houve no caso em crivo a inversão do 

ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada comprovar a licitude 

da cobrança impugnada pela parte reclamante. 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, bem assim o seu inadimplemento a ensejar a cobrança 

impugnada. Tanto os documentos que instruem a inicial quanto aqueles de 

acompanham a contestação indicam que a parte reclamante é cliente da 

parte reclamada, pois, titular do cartão de crédito denominado BRASIL 

CARD n. 6059.19XX.XXXX.7514, administrado pela reclamada, tendo 

utilizado o referido cartão para a realização de compras no comércio local, 

conforme se extrai dos documentos constantes nos Ids. 10046540 e 

11540531. De um lado, a parte reclamante afirma que se encontra em dia 

com os pagamentos frente ao referido cartão de crédito, em especial 

quanto às faturas com vencimento em 20-5-2017 e 20-6-2017, sendo que 

não realizou compras que justificassem a cobrança referente à fatura com 

vencimento em 20-7-2017 no valor de R$495,09 (quatrocentos e noventa 

e cinco reais e nove centavos). De outro, a parte reclamada alega que a 

parte reclamante não demonstrou o pagamento em relação à fatura com 

vencimento em 20-6-2017, ensejando a cobrança do equivalente e mais 

encargos financeiros com a emissão da fatura com vencimento em 

20-7-2017 no valor referido. Pois bem. De fato, o comprovante de 

pagamento acostado no Id. 10046541, supostamente referente à fatura 

com vencimento em 20-6-2017, não se encontra legível. Aliás, instada a 

respeito, a parte reclamante, em sede de impugnação à contestação (Id. 

11689834), cingiu-se a alegar o pagamento da mencionada fatura, sem, no 

entanto, anexar o documento apto a sua comprovação. Infere-se que o 

documento de comprovação de pagamento que se encontra no corpo da 

impugnação (Id. 11689834, fl. 76) se refere à fatura com vencimento em 

20-5-2017, e não aquela objeto da cobrança impugnada na presente 

reclamação, qual seja, fatura com vencimento em 20-7-2017, a qual se 

refere à fatura com vencimento em 20-6-2017, acrescida de encargos 

financeiros, pois, composta: a) (FAA) Financiamento Administradora – 

débito R$487,19 (quatrocentos e oitenta e sete reais e dezenove 

centavos); e b) (UCC) Utilização Cartão de Crédito – débito R$7,90 (sete 

reais e noventa centavos). Ademais, não seria razoável exigir da parte 

reclamada a comprovação do pagamento impugnado. Por outro lado, não 

obstante o deferimento da inversão do ônus da prova, incumbe à parte 

reclamante à demonstração do fato constitutivo do seu direito, em 

conformidade ao que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC, qual seja, de que 

tenha promovido o pagamento, eis que necessária à produção mínima de 

prova para o reconhecimento da sua pretensão. Desse modo, a despeito 

de todo o esforço, o documento acostado no Id. 10046541 não se 

apresenta apto a comprovar o alegado pela parte reclamante, pois o 

estado em que se encontra impede a verificação da regularidade do 

pagamento. Desse modo, provada a existência de relação negocial e a 

prestação de serviços contratados e não comprovado o pagamento, a 

inscrição impugnada revela-se legítima, não havendo falar em ato ilícito 

ensejador das reparações pretendidas. Nesse sentido: “DIREITO DO 

CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. 

COMPROVANTES DE PAGAMENTO ILEGÍVEIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO 

CREDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A 

APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO ILEGÍVEIS NÃO 

SE PRESTA A PROVAR A QUITAÇÃO DO DÉBITO. ASSIM, A PARTE 

AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE COMPROVAR O FATO 

CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 333, I, DO CPC. 

2. CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR EM 

INSCREVER O NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES, PARA PROTEGER O SEU CRÉDITO, QUANDO NÃO 

RESTA DEMONSTRADA ILEGÍTIMA A INSCRIÇÃO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. PRECEDENTE DA 2ª TURMA: ACÓRDÃO N.657046, 

20120510106560ACJ, RELATOR: JOSÉ GUILHERME, 2ª TURMA 

RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, DATA 

DE JULGAMENTO: 19/02/2013, PUBLICADO NO DJE: 01/03/2013. PÁG.: 

256). 3.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.” (TJDF. Proc.  n. 

0002941-85.2013.8.07.0004. Segunda Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais. Relatora Dra. MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA 

SAMPAIO. Julgado em 20-10-2013. Publicado em 14-11-2013). Pelo 

exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, revogando, por 

conseguinte, a liminar concedida em 28-9-2017 (Id. 10075573), 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 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. 
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9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 23 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004990-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

FABIO SOUZA PONCE (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: 

1004990-21.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 19.235,09; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Trata-se de reclamação proposta por 

DANIELE ROSA DA SILVA em face de BRASIL CARD ADMINISTRADORA 

DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA, em que pretende: a) a concessão de 

liminar para retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem 

assim determinação para que a parte reclamada se abstenha de realizar 

novas cobranças a respeito do débito discutido na presente reclamação; 

b) a declaração de inexistência de débito referente ao Contrato n. 

6059190181437514, o qual gerou a inscrição no valor de R$495,09 

(quatrocentos e noventa e cinco reais e nove centavos); e c) a 

condenação da parte reclamada a título de indenização por danos 

materiais e morais. A parte reclamante sustenta que possui um cartão de 

crédito junto a empresa reclamada, sendo que o utilizou em apenas em 

duas compras, tendo efetivado o pagamento das respectivas faturas de 

acordo com os comprovantes que junta na inicial. Argumenta que, mesmo 

não tendo realizado compras com o cartão de crédito fornecido pela parte 

reclamante, foi surpreendida com o recebimento de uma fatura com 

vencimento para o dia 20-7-2017 no valor de R$495,09 (quatrocentos e 

noventa e cinco reais e nove centavos), tendo o seu nome incluso em 

órgãos de restrição ao crédito, situação que lhe ocasionou danos morais. 

Alega ser indevida a cobrança realizada, uma vez que não possui nenhum 

débito para com a parte reclamada, bem assim que realizou diversos 

contatos visando solucionar a questão, os quais restaram infrutíferos. A 

liminar foi concedida em decisão proferida em 28-9-2017 (Id. 10075573). 

Audiência de conciliação realizada em 31-1-2018 restou infrutífera (Id. 

11573279). Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no Id. 11540489. Em síntese, argumenta a existência de 

relação negocial entre as partes, consubstanciada no fornecimento de 

cartão de crédito. Aduz que não consta em seu banco de dados o 

pagamento a respeito da fatura com vencimento em 20-6-2017, bem assim 

que a parte reclamante não lhe enviou o comprovante de pagamento para 

as baixas pertinentes, situação que ensejou a cobrança impugnada pela 

parte reclamante – fatura com vencimento para 20-7-2017 –, com a 

inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Aduz que o 

comprovante constante nos autos encontra-se “totalmente ilegível”. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

Impugnação à contestação encontra-se no Id. 11689834. Em síntese, a 

parte reclamante rechaça todas as alegações da parte reclamada, 

pugnando pela procedência dos pedidos contidos 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 Código de Processo 

Civil). 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 parte reclamada está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviços bancários, os quais foram contratados pela parte 

reclamante na condição de destinatária 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 da parte 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. Quanto à inexistência 

do débito. De início, frise-se que houve no caso em crivo a inversão do 

ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada comprovar a licitude 

da cobrança impugnada pela parte reclamante. 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, bem assim o seu inadimplemento a ensejar a cobrança 

impugnada. Tanto os documentos que instruem a inicial quanto aqueles de 

acompanham a contestação indicam que a parte reclamante é cliente da 

parte reclamada, pois, titular do cartão de crédito denominado BRASIL 

CARD n. 6059.19XX.XXXX.7514, administrado pela reclamada, tendo 

utilizado o referido cartão para a realização de compras no comércio local, 

conforme se extrai dos documentos constantes nos Ids. 10046540 e 

11540531. De um lado, a parte reclamante afirma que se encontra em dia 

com os pagamentos frente ao referido cartão de crédito, em especial 

quanto às faturas com vencimento em 20-5-2017 e 20-6-2017, sendo que 

não realizou compras que justificassem a cobrança referente à fatura com 

vencimento em 20-7-2017 no valor de R$495,09 (quatrocentos e noventa 

e cinco reais e nove centavos). De outro, a parte reclamada alega que a 

parte reclamante não demonstrou o pagamento em relação à fatura com 

vencimento em 20-6-2017, ensejando a cobrança do equivalente e mais 

encargos financeiros com a emissão da fatura com vencimento em 

20-7-2017 no valor referido. Pois bem. De fato, o comprovante de 

pagamento acostado no Id. 10046541, supostamente referente à fatura 

com vencimento em 20-6-2017, não se encontra legível. Aliás, instada a 

respeito, a parte reclamante, em sede de impugnação à contestação (Id. 

11689834), cingiu-se a alegar o pagamento da mencionada fatura, sem, no 

entanto, anexar o documento apto a sua comprovação. Infere-se que o 

documento de comprovação de pagamento que se encontra no corpo da 

impugnação (Id. 11689834, fl. 76) se refere à fatura com vencimento em 

20-5-2017, e não aquela objeto da cobrança impugnada na presente 

reclamação, qual seja, fatura com vencimento em 20-7-2017, a qual se 

refere à fatura com vencimento em 20-6-2017, acrescida de encargos 

financeiros, pois, composta: a) (FAA) Financiamento Administradora – 

débito R$487,19 (quatrocentos e oitenta e sete reais e dezenove 

centavos); e b) (UCC) Utilização Cartão de Crédito – débito R$7,90 (sete 

reais e noventa centavos). Ademais, não seria razoável exigir da parte 

reclamada a comprovação do pagamento impugnado. Por outro lado, não 

obstante o deferimento da inversão do ônus da prova, incumbe à parte 

reclamante à demonstração do fato constitutivo do seu direito, em 

conformidade ao que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC, qual seja, de que 

tenha promovido o pagamento, eis que necessária à produção mínima de 

prova para o reconhecimento da sua pretensão. Desse modo, a despeito 

de todo o esforço, o documento acostado no Id. 10046541 não se 

apresenta apto a comprovar o alegado pela parte reclamante, pois o 

estado em que se encontra impede a verificação da regularidade do 

pagamento. Desse modo, provada a existência de relação negocial e a 

prestação de serviços contratados e não comprovado o pagamento, a 

inscrição impugnada revela-se legítima, não havendo falar em ato ilícito 

ensejador das reparações pretendidas. Nesse sentido: “DIREITO DO 

CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. 

COMPROVANTES DE PAGAMENTO ILEGÍVEIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO 

CREDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A 

APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO ILEGÍVEIS NÃO 

SE PRESTA A PROVAR A QUITAÇÃO DO DÉBITO. ASSIM, A PARTE 

AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE COMPROVAR O FATO 

CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 333, I, DO CPC. 

2. CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR EM 

INSCREVER O NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES, PARA PROTEGER O SEU CRÉDITO, QUANDO NÃO 

RESTA DEMONSTRADA ILEGÍTIMA A INSCRIÇÃO. DANO MORAL NÃO 
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CONFIGURADO. PRECEDENTE DA 2ª TURMA: ACÓRDÃO N.657046, 

20120510106560ACJ, RELATOR: JOSÉ GUILHERME, 2ª TURMA 

RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, DATA 

DE JULGAMENTO: 19/02/2013, PUBLICADO NO DJE: 01/03/2013. PÁG.: 

256). 3.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.” (TJDF. Proc.  n. 

0002941-85.2013.8.07.0004. Segunda Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais. Relatora Dra. MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA 

SAMPAIO. Julgado em 20-10-2013. Publicado em 14-11-2013). Pelo 

exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, revogando, por 

conseguinte, a liminar concedida em 28-9-2017 (Id. 10075573), 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 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. 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: 1004957-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FICHER SABINO (REQUERENTE)

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

JOSE CAMPELLO TORRES NETO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004957-31.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Trata-se de reclamação 

proposta por ADRIANA FICHER SABINO em face de SCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA., em que pretende: a) 

a declaração de inexistência de débito, o qual gerou inscrição em órgãos 

de proteção ao crédito em nome da parte reclamante; e b) a condenação 

do banco reclamado a título de indenização por danos morais. A parte 

reclamante sustenta que foi surpreendida com anotação de seus dados 

em órgãos de restrição ao crédito, motivada por suposta dívida no valor de 

R$143,00 (cento e quarenta e três), referente ao Contrato R010264961-3, 

do qual desconhece, situação que lhe ocasionou danos morais. Audiência 

de conciliação realizada em 26-1-2018 restou infrutífera (Id. 11561161). O 

banco reclamado apresenta contestação no Id. 11541934. Em síntese, 

argumenta ser legítima a cobrança impugnada, tendo em vista a existência 

de relação negocial entre as partes, representada pela adesão voluntária 

aos seus serviços ocorrida em 09-8-2012 ao efetuar compras na Loja 

Max Modas, as quais seriam “pagas por meio de crediário” por ela 

disponibilizado, tudo com a apresentação de documentos pessoais. Aduz 

que a parte reclamante encontra-se inadimplente em relação ao 

parcelamento efetivado na data de 26-9-2014, uma vez que somente 

realizou o pagamento de apenas duas das cinco parcelas, cada qual no 

valor de R$143,00 (cento e quarenta e três reais), situação que justifica a 

cobrança impugnada. Nesses termos, pugna pela improcedência do 

pedido indenizatório. Impugnação à contestação consta no Id. 11661139. 

Em síntese a parte reclamante rechaça todas as alegações do banco 

reclamado, pugnando pela procedência dos pedidos contidos 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 Código 

de Processo Civil). 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 instituição financeira reclamada está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que ofertou no mercado serviços bancários, os quais foram contratados 

pela parte reclamante, esta na condição de destinatária 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 da parte 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. Quanto à inexistência 

do débito. De início, frise-se que houve no caso em crivo a inversão do 

ônus da prova, diante do que cabe a instituição financeira reclamada 

comprovar a licitude da cobrança impugnada pela parte reclamante. Nessa 

toada, tenho que a instituição financeira reclamada logrou êxito em se 

desincumbir do ônus probatório, pois comprovou, de forma adequada, a 

existência de relação contratual com a parte reclamante, bem assim o seu 

inadimplemento a ensejar a cobrança impugnada. Os documentos 

acostados no Id. 11541940 indicam que a parte reclamante é cliente da 

instituição financeira reclamada, tendo realizado a adesão aos seus 

serviços na data de 09-8-2012, tendo, inclusive, apresentado cópia dos 

seus documentos pessoais quando da contratação. Ademais, o espelho 

constante no corpo da peça contestatória indica que a parte reclamante 

encontra-se inadimplente em relação ao parcelamento realizado na data de 

26-9-2014 de um débito no valor de R$567,80 (quinhentos e sessenta e 

sete reais e oitenta centavos), objeto do Contrato R010264961-3, uma vez 

que somente realizou o pagamento de duas das cinco parcelas ajustadas 

no valor de R$143,00 (cento e quarenta e três reais), situação que 

justifica a cobrança impugnada. Desse modo, provada a existência de 

relação negocial e a prestação de serviços contratados e não 

comprovado o pagamento, a cobrança impugnada revela-se legítima, não 

havendo falar em ato ilícito ensejador das reparações pretendidas. 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 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. 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: 1004957-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FICHER SABINO (REQUERENTE)

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

JOSE CAMPELLO TORRES NETO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004957-31.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Trata-se de reclamação 

proposta por ADRIANA FICHER SABINO em face de SCARD 
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ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA., em que pretende: a) 

a declaração de inexistência de débito, o qual gerou inscrição em órgãos 

de proteção ao crédito em nome da parte reclamante; e b) a condenação 

do banco reclamado a título de indenização por danos morais. A parte 

reclamante sustenta que foi surpreendida com anotação de seus dados 

em órgãos de restrição ao crédito, motivada por suposta dívida no valor de 

R$143,00 (cento e quarenta e três), referente ao Contrato R010264961-3, 

do qual desconhece, situação que lhe ocasionou danos morais. Audiência 

de conciliação realizada em 26-1-2018 restou infrutífera (Id. 11561161). O 

banco reclamado apresenta contestação no Id. 11541934. Em síntese, 

argumenta ser legítima a cobrança impugnada, tendo em vista a existência 

de relação negocial entre as partes, representada pela adesão voluntária 

aos seus serviços ocorrida em 09-8-2012 ao efetuar compras na Loja 

Max Modas, as quais seriam “pagas por meio de crediário” por ela 

disponibilizado, tudo com a apresentação de documentos pessoais. Aduz 

que a parte reclamante encontra-se inadimplente em relação ao 

parcelamento efetivado na data de 26-9-2014, uma vez que somente 

realizou o pagamento de apenas duas das cinco parcelas, cada qual no 

valor de R$143,00 (cento e quarenta e três reais), situação que justifica a 

cobrança impugnada. Nesses termos, pugna pela improcedência do 

pedido indenizatório. Impugnação à contestação consta no Id. 11661139. 

Em síntese a parte reclamante rechaça todas as alegações do banco 

reclamado, pugnando pela procedência dos pedidos contidos 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 Código 

de Processo Civil). 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 instituição financeira reclamada está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que ofertou no mercado serviços bancários, os quais foram contratados 

pela parte reclamante, esta na condição de destinatária 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 da parte 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. Quanto à inexistência 

do débito. De início, frise-se que houve no caso em crivo a inversão do 

ônus da prova, diante do que cabe a instituição financeira reclamada 

comprovar a licitude da cobrança impugnada pela parte reclamante. Nessa 

toada, tenho que a instituição financeira reclamada logrou êxito em se 

desincumbir do ônus probatório, pois comprovou, de forma adequada, a 

existência de relação contratual com a parte reclamante, bem assim o seu 

inadimplemento a ensejar a cobrança impugnada. Os documentos 

acostados no Id. 11541940 indicam que a parte reclamante é cliente da 

instituição financeira reclamada, tendo realizado a adesão aos seus 

serviços na data de 09-8-2012, tendo, inclusive, apresentado cópia dos 

seus documentos pessoais quando da contratação. Ademais, o espelho 

constante no corpo da peça contestatória indica que a parte reclamante 

encontra-se inadimplente em relação ao parcelamento realizado na data de 

26-9-2014 de um débito no valor de R$567,80 (quinhentos e sessenta e 

sete reais e oitenta centavos), objeto do Contrato R010264961-3, uma vez 

que somente realizou o pagamento de duas das cinco parcelas ajustadas 

no valor de R$143,00 (cento e quarenta e três reais), situação que 

justifica a cobrança impugnada. Desse modo, provada a existência de 

relação negocial e a prestação de serviços contratados e não 

comprovado o pagamento, a cobrança impugnada revela-se legítima, não 

havendo falar em ato ilícito ensejador das reparações pretendidas. 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 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. 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: 1004997-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

NEYIR SILVA BAQUIAO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004997-13.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.123,46; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Trata-se de reclamação 

proposta por RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA em face de BRASIL 

CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA, em que 

pretende: a) a concessão de liminar para retirada do seu nome dos órgãos 

de proteção ao crédito; b) a declaração de inexistência de débito referente 

ao Contrato n. 6059.1901.5882.2011, o qual gerou a inscrição no valor de 

R$123,46 (cento e vinte e três reais e quarenta e seis centavos); e c) a 

condenação da parte reclamada a título de indenização por danos morais. 

A parte reclamante sustenta que foi surpreendida com anotação de seus 

dados em órgãos de restrição ao crédito, motivada por suposta dívida 

para com a reclamada no valor de R$123,46 (cento e vinte e três reais e 

quarenta e seis centavos), referente ao Contrato n. 6059.1901.5882.2011, 

situação que lhe ocasionou danos morais. Alega ser indevida a cobrança 

realizada, uma vez que não possui nenhum débito para com a parte 

reclamada, reforçando que o cartão de crédito que possuía foi 

cancelamento. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no Id. 11523367. Em síntese, argumenta a existência de 

relação negocial entre as partes, consubstanciada no fornecimento de 

cartão de crédito, mediante convênio firmado com a REDE DE FARMÁCIAS 

SUPER PREÇO POPULAR, unidade localizada nesta cidade. Aduz que, 

diante da inadimplência da parte reclamante referente às faturas do cartão 

de crédito n. 6059.1901.5882.2011 com vencimento para 10-12-2016 e 

10-01-2017, promoveu a sua inscrição em banco de dados de órgãos de 

restrição ao crédito, inexistindo, portanto, ato ilícito a ensejar a reparação 

pretendida. Por fim, afirma que não houve qualquer pedido da parte 

reclamante para o cancelamento do aludido cartão de crédito, mas apenas 

um contato realizado em 05-4-2017 a respeito dos débitos existentes. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

Audiência de conciliação realizada em 31-1-2018 restou infrutífera (Id. 

11573279). É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não 

há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil). 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 parte reclamada está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviços bancários, os quais foram contratados pela parte 

reclamante na condição de destinatária 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 
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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 da parte 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. Quanto à inexistência 

do débito. De início, frise-se que houve no caso em crivo a inversão do 

ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada comprovar a licitude 

da cobrança impugnada pela parte reclamante. 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, bem assim o seu inadimplemento a ensejar a cobrança 

impugnada. Os documentos que instruem a contestação indicam que a 

parte reclamante é cliente da parte reclamada, pois, titular do cartão de 

crédito denominado BRASIL CARD n. 6059.19XX.XXXX.2011, administrado 

pela reclamada, tendo utilizado o referido cartão para a realização de 

compras no comércio local, conforme se extrai dos documentos 

constantes nos Ids. 11523396, 11523405, 11523410 e 11523417, os quais 

indicam, ainda, a inadimplência da parte reclamante. Infere-se, por 

oportuno, que a parte reclamante sustenta a inexistência de débito em 

relação ao Contrato n. 6059.1901.5882.2011 (representa a contratação do 

cartão de crédito acima mencionado), notadamente aquele no valor de 

R$123,46 (cento e vinte e três reais e quarenta e seis centavos), o qual 

deu ensejo à inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito. 

Disciplina o art. 373 do CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

§1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

Conquanto tenha sido aplicado na hipótese a inversão do ônus da prova 

em conformidade com o que preleciona o artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, certo que não deve ser imputada a parte reclamada comprovar a 

existência de pagamento sustentado pela parte reclamante, eis que o 

ordenamento processual consagra a regra da inexigibilidade de prova 

negativa. Desse modo, incumbiria à parte reclamante a comprovação de 

que não se encontra inadimplente conforme sustentado na inicial, eis que 

a ela é atribuída o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

o que não o fez. Desse modo, comprovada a relação negocial entre as 

partes, consubstanciada no Contrato n. 6059.1901.5882.2011, o qual tem 

por objeto o cartão de crédito denominado BRASIL CARD n. 

6059.19XX.XXXX.2011, bem assim a existência de inadimplemento, não há 

que se falar em ilicitude da inclusão do nome da parte reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito, pois que evidencia o exercício regular de 

direito, conforme preleciona o art. 188, inciso I, do Código Civil. Desse 

modo, provada a existência de relação negocial e a prestação de serviços 

contratados e não comprovado o pagamento, a cobrança impugnada 

revela-se legítima, não havendo falar em ato ilícito ensejador das 

reparações pretendidas, tampouco em abusividade perpetrada pela 

empresa reclamada, já que a parte reclamante aderiu aos seus serviços, 

conforme acima consignado. 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, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, 

nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso, 16 de abril de 2018. 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. 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: 1004997-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

NEYIR SILVA BAQUIAO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004997-13.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.123,46; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Trata-se de reclamação 

proposta por RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA em face de BRASIL 

CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA, em que 

pretende: a) a concessão de liminar para retirada do seu nome dos órgãos 

de proteção ao crédito; b) a declaração de inexistência de débito referente 

ao Contrato n. 6059.1901.5882.2011, o qual gerou a inscrição no valor de 

R$123,46 (cento e vinte e três reais e quarenta e seis centavos); e c) a 

condenação da parte reclamada a título de indenização por danos morais. 

A parte reclamante sustenta que foi surpreendida com anotação de seus 

dados em órgãos de restrição ao crédito, motivada por suposta dívida 

para com a reclamada no valor de R$123,46 (cento e vinte e três reais e 

quarenta e seis centavos), referente ao Contrato n. 6059.1901.5882.2011, 

situação que lhe ocasionou danos morais. Alega ser indevida a cobrança 

realizada, uma vez que não possui nenhum débito para com a parte 

reclamada, reforçando que o cartão de crédito que possuía foi 

cancelamento. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no Id. 11523367. Em síntese, argumenta a existência de 

relação negocial entre as partes, consubstanciada no fornecimento de 

cartão de crédito, mediante convênio firmado com a REDE DE FARMÁCIAS 

SUPER PREÇO POPULAR, unidade localizada nesta cidade. Aduz que, 

diante da inadimplência da parte reclamante referente às faturas do cartão 

de crédito n. 6059.1901.5882.2011 com vencimento para 10-12-2016 e 

10-01-2017, promoveu a sua inscrição em banco de dados de órgãos de 

restrição ao crédito, inexistindo, portanto, ato ilícito a ensejar a reparação 

pretendida. Por fim, afirma que não houve qualquer pedido da parte 

reclamante para o cancelamento do aludido cartão de crédito, mas apenas 

um contato realizado em 05-4-2017 a respeito dos débitos existentes. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

Audiência de conciliação realizada em 31-1-2018 restou infrutífera (Id. 

11573279). É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não 

há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil). 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 parte reclamada está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviços bancários, os quais foram contratados pela parte 

reclamante na condição de destinatária 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 da parte 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 
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ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto à inexistência 

do débito. De início, frise-se que houve no caso em crivo a inversão do 

ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada comprovar a licitude 

da cobrança impugnada pela parte reclamante. 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, bem assim o seu inadimplemento a ensejar a cobrança 

impugnada. Os documentos que instruem a contestação indicam que a 

parte reclamante é cliente da parte reclamada, pois, titular do cartão de 

crédito denominado BRASIL CARD n. 6059.19XX.XXXX.2011, administrado 

pela reclamada, tendo utilizado o referido cartão para a realização de 

compras no comércio local, conforme se extrai dos documentos 

constantes nos Ids. 11523396, 11523405, 11523410 e 11523417, os quais 

indicam, ainda, a inadimplência da parte reclamante. Infere-se, por 

oportuno, que a parte reclamante sustenta a inexistência de débito em 

relação ao Contrato n. 6059.1901.5882.2011 (representa a contratação do 

cartão de crédito acima mencionado), notadamente aquele no valor de 

R$123,46 (cento e vinte e três reais e quarenta e seis centavos), o qual 

deu ensejo à inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito. 

Disciplina o art. 373 do CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

§1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

Conquanto tenha sido aplicado na hipótese a inversão do ônus da prova 

em conformidade com o que preleciona o artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, certo que não deve ser imputada a parte reclamada comprovar a 

existência de pagamento sustentado pela parte reclamante, eis que o 

ordenamento processual consagra a regra da inexigibilidade de prova 

negativa. Desse modo, incumbiria à parte reclamante a comprovação de 

que não se encontra inadimplente conforme sustentado na inicial, eis que 

a ela é atribuída o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

o que não o fez. Desse modo, comprovada a relação negocial entre as 

partes, consubstanciada no Contrato n. 6059.1901.5882.2011, o qual tem 

por objeto o cartão de crédito denominado BRASIL CARD n. 

6059.19XX.XXXX.2011, bem assim a existência de inadimplemento, não há 

que se falar em ilicitude da inclusão do nome da parte reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito, pois que evidencia o exercício regular de 

direito, conforme preleciona o art. 188, inciso I, do Código Civil. Desse 

modo, provada a existência de relação negocial e a prestação de serviços 

contratados e não comprovado o pagamento, a cobrança impugnada 

revela-se legítima, não havendo falar em ato ilícito ensejador das 

reparações pretendidas, tampouco em abusividade perpetrada pela 

empresa reclamada, já que a parte reclamante aderiu aos seus serviços, 

conforme acima consignado. 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, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, 

nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso, 16 de abril de 2018. 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. 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: 1004113-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DAMIAO DA SILVA FLORES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 de 

JANEIRO de 2019, às 13:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003814-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

JOCEILDO FERREIRA SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1003814-07.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do 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. 

11772396. Sorriso/MT, 02 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010331-74.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON NOGUEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo: 8010331-74.2015.8.11.0040 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) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 11927946, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 02 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005125-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

WANDERLEY PAIDA (REQUERENTE)

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 SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005125-33.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Trata-se de reclamação proposta por WANDERLEY 

PAIDA em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em que pretende: 

a) a declaração de inexistência de débito referente ao Contrato n. 

MP70976605855365066, valor de R$2.283,81 (dois mil duzentos e oitenta 

e três reais e oitenta e um centavos); e b) a condenação do banco 

reclamado a título de indenização por danos morais. A reclamante 

sustenta que, apesar de não ter realizado qualquer contração dos 

serviços ofertados pelo banco reclamado, foi surpreendida com anotação 

de seus dados em órgãos de restrição ao crédito promovida por este, 

motivada por suposta dívida referente ao Contrato n. 

MP70976605855365066 no valor de R$2.283,81 (dois mil duzentos e 

oitenta e três reais e oitenta e um centavos), situação que lhe ocasionou 

danos morais. Audiência de conciliação realizada em 28-2-2018 restou 

infrutífera (Id. 11969394). O banco reclamado apresenta contestação no 

Id. 12010100. Preliminarmente, sustenta a incompetência do juizado 

especial em razão da necessidade de produção de prova pericial. No 

mérito, argumenta a inexistência de ato ilícito, uma vez que a parte 
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reclamante promoveu a contratação de cartão de crédito via telefone, 

conforme áudios que acosta. Assevera que, diante da existência de 

débito da parte reclamante, exerceu o seu direito de cobrança, não 

havendo que se falar em dano moral em razão da inclusão do nome da 

parte reclamante em órgãos de proteção ao crédito. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. É o relatório. A 

parte reclamante sustenta, com todas as suas forças, que não fez 

qualquer tipo de contratação com o banco reclamado, notadamente de 

abertura de contas e prestação de serviços por ele ofertado. De outro 

lado, o banco reclamado sustenta a existência de relação jurídica com a 

parte reclamante, consubstanciada na contração do Cartão de Crédito 

Santander Free n. 5447.3173.3760.8010, ocorrida em 20-7-2015 via 

telefone, inclusive com a juntada aos autos (Id. 12010139, 12010144, 

12010152, 12010193, 12010196, 12010206, 12010210, 12010216, 

12010223, 12010230, 12010242, 12010245, 12010299, 12010282, 

12010288, 12010308, 12010314, 12010329, 12010334, 12010339, 

12010345, 12010350, 12010357, 12010366 e 12010371) de diversos 

áudios em que demonstra a suposta contratação. No caso, percebe-se 

que o deslinde da questão está atrelado em saber se a pessoa que consta 

nos áudios acima referidos é ou não a parte reclamante, a depender, 

portanto, de prova pericial complexa (perícia de voz), que foge da alçada 

dos Juizados Especiais Cíveis, por não se harmonizar com os seus 

princípios norteadores, notadamente aqueles explicitados na Lei n. 

9.099/95. Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: "A prova 

técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato 

controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos 

moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz 

será convocado para a audiência, onde prestará as informações 

solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível 

solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em 

audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será 

encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as 

partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados 

Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a 

compor 'causas cíveis de menor complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). 

[sem destaque no original] A jurisprudência também é unânime nesse 

sentido. Confira-se: “RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS. 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. SUPOSTA CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA ATRAVÉS DO 

SISTEMA DE CALL CENTER. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

DE VOZ. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO. RECURSO 

PREJUDICADO.” (TJRS. RC n. 71006206098. Julgado em 25-10-2016). 

“PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A SENTENÇA DE 

PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O DESLINDE 

DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA 

MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. Segunda Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. Relator IRAN DE 

LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da complexidade da causa 

e, tratando-se de matéria de ordem pública (pressuposto processual), que 

pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que de 

ofício, não há outra alternativa a este Juízo senão a de extinguir o feito 

sem resolução de mérito. Pelo exposto, apresento o presente projeto de 

sentença, no sentido de, JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da incompetência absoluta deste Juízo 

para conhecer, processar e julgar o feito, nos termos do art. 3º, inciso I, 

c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 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 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. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 25 de 

abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005125-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

WANDERLEY PAIDA (REQUERENTE)

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 SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005125-33.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Trata-se de reclamação proposta por WANDERLEY 

PAIDA em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em que pretende: 

a) a declaração de inexistência de débito referente ao Contrato n. 

MP70976605855365066, valor de R$2.283,81 (dois mil duzentos e oitenta 

e três reais e oitenta e um centavos); e b) a condenação do banco 

reclamado a título de indenização por danos morais. A reclamante 

sustenta que, apesar de não ter realizado qualquer contração dos 

serviços ofertados pelo banco reclamado, foi surpreendida com anotação 

de seus dados em órgãos de restrição ao crédito promovida por este, 

motivada por suposta dívida referente ao Contrato n. 

MP70976605855365066 no valor de R$2.283,81 (dois mil duzentos e 

oitenta e três reais e oitenta e um centavos), situação que lhe ocasionou 

danos morais. Audiência de conciliação realizada em 28-2-2018 restou 

infrutífera (Id. 11969394). O banco reclamado apresenta contestação no 

Id. 12010100. Preliminarmente, sustenta a incompetência do juizado 

especial em razão da necessidade de produção de prova pericial. No 

mérito, argumenta a inexistência de ato ilícito, uma vez que a parte 

reclamante promoveu a contratação de cartão de crédito via telefone, 

conforme áudios que acosta. Assevera que, diante da existência de 

débito da parte reclamante, exerceu o seu direito de cobrança, não 

havendo que se falar em dano moral em razão da inclusão do nome da 

parte reclamante em órgãos de proteção ao crédito. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. É o relatório. A 

parte reclamante sustenta, com todas as suas forças, que não fez 

qualquer tipo de contratação com o banco reclamado, notadamente de 

abertura de contas e prestação de serviços por ele ofertado. De outro 

lado, o banco reclamado sustenta a existência de relação jurídica com a 

parte reclamante, consubstanciada na contração do Cartão de Crédito 

Santander Free n. 5447.3173.3760.8010, ocorrida em 20-7-2015 via 

telefone, inclusive com a juntada aos autos (Id. 12010139, 12010144, 

12010152, 12010193, 12010196, 12010206, 12010210, 12010216, 

12010223, 12010230, 12010242, 12010245, 12010299, 12010282, 

12010288, 12010308, 12010314, 12010329, 12010334, 12010339, 

12010345, 12010350, 12010357, 12010366 e 12010371) de diversos 

áudios em que demonstra a suposta contratação. No caso, percebe-se 

que o deslinde da questão está atrelado em saber se a pessoa que consta 

nos áudios acima referidos é ou não a parte reclamante, a depender, 

portanto, de prova pericial complexa (perícia de voz), que foge da alçada 

dos Juizados Especiais Cíveis, por não se harmonizar com os seus 

princípios norteadores, notadamente aqueles explicitados na Lei n. 

9.099/95. Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: "A prova 

técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato 

controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos 

moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz 

será convocado para a audiência, onde prestará as informações 

solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível 

solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em 

audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será 

encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as 

partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados 

Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a 

compor 'causas cíveis de menor complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). 

[sem destaque no original] A jurisprudência também é unânime nesse 

sentido. Confira-se: “RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS. 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. SUPOSTA CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA ATRAVÉS DO 

SISTEMA DE CALL CENTER. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 
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DE VOZ. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO. RECURSO 

PREJUDICADO.” (TJRS. RC n. 71006206098. Julgado em 25-10-2016). 

“PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A SENTENÇA DE 

PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O DESLINDE 

DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA 

MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. Segunda Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. Relator IRAN DE 

LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da complexidade da causa 

e, tratando-se de matéria de ordem pública (pressuposto processual), que 

pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que de 

ofício, não há outra alternativa a este Juízo senão a de extinguir o feito 

sem resolução de mérito. Pelo exposto, apresento o presente projeto de 

sentença, no sentido de, JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da incompetência absoluta deste Juízo 

para conhecer, processar e julgar o feito, nos termos do art. 3º, inciso I, 

c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 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 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. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 25 de 

abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005261-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ALBUQUERQUE PEREIRA (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: 

1005261-30.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 29.996,40; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[SEGURO, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, SEGURO, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Trata-se de reclamação 

proposta por FRANCISCO ALBUQUERQUE PEREIRA em face do BANCO 

BRADESCO S.A., em que pretende: a) a antecipação da tutela para que 

seja cessada a cobrança de valores relacionados ao ODONTOPREV, 

SEGURO AUTO e VIDA PREVID; b) a declaração de nulidade dos contratos 

ODONTOPREV, SEGURO AUTO e VIDA PREVID, bem assim a repetição do 

indébito, nos termos do art. 42 do CDC; e c) a condenação da instituição 

financeira reclamada a título de indenização por danos morais. A parte 

reclamante sustenta ser analfabeto e aposentado por invalidez, tendo 

firmado com a instituição financeira reclamada contrato de empréstimo no 

valor de R$3.182,62 (três mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta e 

dois centavos), com pagamento ajustado em 24 (vinte e quatro) parcelas 

de R$294,92 (duzentos e noventa e quatro reais e noventa e dois 

centavos), mediante desconto em conta corrente onde é creditado o seu 

benefício previdenciário. Argumenta que na mesma oportunidade se “viu 

obrigado firmar o contrato de plano odontológico Bradesco Dental 

Individual Ideal III – IF LE, produto da ODONTOPREV S.A., com o valor anual 

de R$ 375,00”. No entanto, ao tentar utilizar o referido serviço, foi obstado 

sob o argumento de que não possuía o “cartão” do plano odontológico, o 

qual, segundo afirma, jamais lhe foi entregue. Por fim, assevera que ao 

conferir o seu extrato bancário, constatou que a instituição financeira 

reclamada vinha realizando descontos de valores referentes ao SEGURO 

AUTO e VIDA PREVID, ocorridos em 11-6-2015 e 30-6-2016, cada qual no 

valor de R$96,60 (noventa e seis reais e sessenta centavos) e R$375,00 

(trezentos e setenta e cinco reais), respectivamente, totalizando o valor 

de R$943,20 (novecentos e quarenta e três reais e vinte centavos), 

situação que lhe ocasionou danos materiais e morais. Audiência de 

conciliação realizada em 07-2018 restou infrutífera (Id. 11855250). A 

instituição financeira reclamada apresentou contestação no Id. 11920928. 

Preliminarmente, sustenta ser parte ilegítima em relação aos contratos 

ODONTOPREV e SEGURO AUTO, ambos firmados com a SEGURADORA 

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., bem assim a falta de interesse de 

agir. No mérito, argumenta a ausência de pretensão resistida, bem como 

de venda casada, inexistindo, portanto, ato ilícito a ensejar a sua 

responsabilidade em indenizar a parte reclamante em dano moral. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

Impugnação encontra-se no Id. 12035522. Em síntese, a parte reclamante 

rechaça todas as alegações da instituição financeira reclamada, pugnado 

pela procedência dos pedidos contidos 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 Código de Processo Civil). Quanto à 

ilegitimidade passiva. Sabe-se que as sociedades de um mesmo grupo 

econômico, quando se confundem os serviços e expressam a aparência 

de um único fornecedor nas relações consumeristas, apresentam-se 

solidárias em relação à obrigação devida ao consumidor. Aliás, a 

jurisprudência pátria tem firmado que “Considerando a dificuldade do 

consumidor em precisar qual das empresas componentes do mesmo 

grupo econômico é a legitimada para figurar no polo passivo de eventual 

demanda, vez que dele não é possível exigir conhecimento acerca do 

objeto social e consequentemente, a extensão da responsabilidade de 

cada uma, é de se aplicar ao caso em exame a teoria da aparência, com a 

prevalência da situação aparente que, mesmo que não seja a realidade, 

dessa forma se mostra a uma das partes da relação.” (TJMG. AI n. 

10342120055187001. Julgado em 06-6-2013). No caso, infere-se que os 

serviços os quais a parte reclamante impugna com a presente reclamação 

foram ofertados pelo mesmo grupo econômico, do qual a instituição 

financeira reclamada integra, situação que, por si só, afasta a sua 

ilegitimidade passiva. Quanto à falta de interesse processual. O interesse 

processual (ou de agir) surge da necessidade da parte obter através do 

processo a proteção ao seu interesse substancial, uma vez que a 

Constituição Federal consagra a garantia de que a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, inciso 

XXXV). Sabe-se que o interesse processual está intimamente atrelado ao 

binômio necessidade/utilidade, os quais qualificam a tutela jurisdicional 

pretendida. Logo, possui interesse processual quem tem a necessidade 

de ingressar perante o Poder Judiciário para ver atendido uma providência 

jurisdicional. Já a utilidade, é verificada quando a prestação jurisdicional 

perseguida puder trazer benefício de ordem prática. Diferentemente do 

alegado pela instituição financeira reclamada, a parte reclamante possui 

sim interesse processual na presente demanda. No caso, a parte 

reclamante pretende o reconhecimento judicial da abusividade de serviços 

adicionais e a inexistência de débito deles decorrentes, bem assim a 

reparação por danos materiais e morais suportados, pretensões resistidas 

pela instituição financeira reclamada. Essa situação, por si só, 

consubstancia a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional ora 

almejado. 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, os quais foram contratados pela parte reclamante na 

condição de destinatária 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 da 

parte 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. Quanto à abusividade de serviços 

adicionais e a inexistência de débito deles decorrentes. No caso, restou 
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demonstrado nos autos, especialmente pelos documentos constantes na 

inicial, a existência de relação consumerista entre as partes, ora 

consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal n. 

284.689.769284.689.769 (Id. 10083542), ora no Contrato de Adesão de 

Plano Odontológico – Pessoa Física (Id. 10083528), bem assim no Cartão 

de Crédito/Débito n. 5067.XXX.XXXX.1303 (Id. 10083528). Igualmente, 

verifica-se manifestamente abusiva a cobrança efetuada pela instituição 

financeira reclamada em face da parte reclamante em relação aos 

serviços denominados ODONTOPREV (Id. 10083528), SEGURO AUTO e 

VIDA PREVID (Id. 10083659, 10083612 e 10083639), os quais foram 

contratados pela parte reclamante mediante adesão ao empréstimo 

realizado, em evidente afronta às disposições de proteção contidas no 

Código de Defesa do Consumidor, agravada pela condição pessoal da 

parte reclamante, que se apresenta como analfabeto e aposentado por 

invalidez. Confira-se: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]. III - 

a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem; [...]. Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou 

serviços, dentre outras práticas abusivas: [...]. I - condicionar o 

fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto 

ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos; [...]. III - 

enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer 

produto, ou fornecer qualquer serviço; IV - prevalecer-se da fraqueza ou 

ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento 

ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços; V - exigir 

do consumidor vantagem manifestamente excessiva;” A jurisprudência é 

pacífica ao reconhecer a ilegalidade e abusividade nessas hipóteses. 

Vejamos: “RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E 

CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. VENDA CASADA. 

CARTÃO DE CRÉDITO E SEGURO. I - Ação coletiva de consumo proposta 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra C&A MODAS LTDA. e BANCO IBI S.A - 

BANCO MÚLTIPLO, alegando a ocorrência de prática comercial abusiva na 

relação de consumo consistente na venda do seguro denominado 

‘Proteção Total Família’ no mesmo termo de adesão firmado pelos 

consumidores para aquisição do cartão de crédito da loja C&A. II - 

RECURSO ESPECIAL DOS DEMANDADOS C&A MODAS LTDA. E BANCO 

IBI S/A - BANCO MÚLTIPLO . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

INEXISTÊNCIA. LIMITES GEOGRÁFICOS DA SENTENÇA PROLATADA EM 

SEDE DE AÇÃO COLETIVA. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS 

REPETITIVOS. JULGAMENTO EXTRA E/OU ULTRA PETITA. NÃO 

OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. REEXAME DO CONTEÚDO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. 

LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE SOCIAL 

EVIDENCIADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO MP. 

POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ASSEGURAR A EFETIVA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 2.1. Inexistência de ofensa ao art. 535, 

inciso II, do CPC/73, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma 

sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da 

lide. 2.2. A sentença proferida em ação civil pública relativa a direitos 

individuais homogêneos não está adstrita aos limites geográficos, mas sim 

aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, 

para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses 

metaindividuais envolvidos. 2.3. Inocorrência de julgamento ‘extra petita’ 

quando o órgão julgador não violou os limites objetivos da pretensão, 

tampouco concedeu providência jurisdicional diversa do pedido formulado. 

2.4. O acolhimento da pretensão recursal a fim de acolher o alegado 

julgamento ‘extra petita’ encontra óbice no Enunciado n.º 7/STJ. 2.5. A 

reforma do julgado, quanto à inépcia da petição inicial, demandaria o 

reexame do contexto fático-probatório, providência vedada no âmbito do 

recurso especial, a teor do Enunciado n.º 7 do STJ. 2.6. Na hipótese, 

correta a aplicação da teoria da aparência, pois o consumidor, com base 

em engano plenamente justificável pelas circunstâncias do caso concreto, 

acreditava que a estipulante, em verdade, era a própria seguradora. 2.7. O 

STJ reconhece que o evidente relevo social da situação em concreto atrai 

a legitimação do Ministério Público para a propositura de ação civil pública 

em defesa de interesses individuais homogêneos. 2.8. Verificação, no 

caso, da relevância dos interesses tutelados notadamente por tratar de 

relação de consumo em que atingido um número indeterminado de 

consumidores. 2.9. O Ministério Público, no âmbito do Direito do 

Consumidor, também faz jus à inversão do ônus da prova. 2.10. O 

Superior Tribunal de Justiça já asseverou que pode o magistrado, a 

qualquer tempo, adotar a tutela necessária para fazer cessar ou extirpar a 

atividade nociva, adotando todas as espécies de ações capazes de 

propiciar a adequada e efetiva tutela dos interesses que a ação coletiva 

busca proteger. 2.11. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. III - 

RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL. DANO MORAL COLETIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE 

EFETIVO PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. 3.1. Pretensão 

do autor da ação civil pública julgada parcialmente procedente de 

reconhecimento também da ocorrência de dano moral coletivo. 3.2. A 

revisão da conclusão a que chegou o Tribunal a quo acerca da 

caracterização do dano moral coletivo demandaria o reexame dos fatos e 

provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso 

especial, nos termos do Enunciado n.º 7/STJ. 3.3. SEGUNDO RECURSO 

ESPECIAL DESPROVIDO. IV - RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.” 

(STJ. REsp 1554153. Terceira Turma. Relator Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO. Julgado em 20-6-2017. Publicado em 1º-8-2017). [sem 

destaque no original] “AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE SEGURO. 

CONTRATO DE ADESÃO. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA 

MANTIDA. É de se considerar abusiva a cláusula contratual que prevê a 

cobrança de seguro pela Financeira, por se tratar de contrato de adesão, 

consubstanciando aquela cláusula verdadeira ‘venda casada’, de 

produtos bancários, o que é vedado.” (TJMG. Proc. n. 

10525120047622003). [sem destaque no original] A abusividade encontra 

ainda mais evidência quando não se demonstra a utilização pela parte 

reclamante de serviços contratados mediante a assinatura de contrato de 

adesão, ônus que caberia a instituição financeira reclamada, nos termos 

do art. 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90. Nestes termos, deve ser 

reconhecida a abusividade sustentada na inicial. Quanto à repetição do 

indébito. Importa registrar, que a repetição do indébito em dobro somente é 

aplicada quando houver (parágrafo único do art. 42 do CDC): I – cobrança 

indevida; II – pagamento em excesso; e III – inexistência de engano 

justificável. No caso, a cobrança indevida e a inexistência de engano 

justificável restaram devidamente demonstradas pelo Contrato de Adesão 

de Plano Odontológico – Pessoa Física (Id. 10083528), bem assim os 

extratos bancários constantes nos Ids. 10083659 e 10083659 que 

demonstram o efetivo desconto promovido pela instituição financeira 

reclamada em conta corrente pertencente à parte reclamante. Quanto ao 

dano moral. No que tange aos danos morais, e sem desconsiderar a 

gravidade dos fatos narrados na inicial, considero que o ato ilícito ocorrido 

não causou lesão aos direitos da personalidade da parte reclamante, 

tratando-se, antes, de dissabor do cotidiano a que todos estão sujeitos. 

Sabe-se que o dano moral deve prover de ato ilícito apto a atingir os 

direitos da personalidade daquele que o sofreu, o que ocorre quando se 

está diante de situação vexatória ou de abalo psíquico duradouro. 

Pequenos transtornos ou aborrecimentos do cotidiano, o simples 

inadimplemento contratual, a mora ou o prejuízo econômico, não são 

ocorrências suficientes para a caracterização do dever de indenizar. 

Nesse sentido, a lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de 

Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): “Só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem 

estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito 

entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Desse modo, conclui-se que o dano ou lesão à 

personalidade, merecedores de reparação, somente se configurariam com 

a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a 

atributo da sua honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos 

tutelados no art. 5º, incisos V e X, da CF/88, o que não restou 

comprovado no caso dos autos. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de sentença, no sentido de JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por conseguinte: 1) 

DECLARAR a abusividade dos contratos relacionados aos serviços 

ODONTOPREV, SEGURO AUTO e VIDA PREVID; 2) CONDENAR a 

instituição financeira reclamada a efetuar a restituição, em dobro, do valor 
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cobrado indevidamente, a título de repetição de indébito quanto aos 

contratos relacionados aos serviços ODONTOPREV – R$375,00 

(trezentos e setenta e cinco reais) –, SEGURO AUTO – R$193,20 (cento e 

noventa e três reais e vinte centavos) – e VIDA PREVID – R$750,00 

(setecentos e cinquenta reais) –, perfazendo o valor de R$2.636,40 (dois 

mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), nos termos do 

art. 42, parágrafo único, do CDC. O referido valor deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso das parcelas 

originais, acrescidos de juros legais, a partir da data da citação; 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 art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso, 16 de abril de 

2018. 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, 25 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito. Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree 

via Skype

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005261-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ALBUQUERQUE PEREIRA (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: 

1005261-30.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 29.996,40; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[SEGURO, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, SEGURO, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Trata-se de reclamação 

proposta por FRANCISCO ALBUQUERQUE PEREIRA em face do BANCO 

BRADESCO S.A., em que pretende: a) a antecipação da tutela para que 

seja cessada a cobrança de valores relacionados ao ODONTOPREV, 

SEGURO AUTO e VIDA PREVID; b) a declaração de nulidade dos contratos 

ODONTOPREV, SEGURO AUTO e VIDA PREVID, bem assim a repetição do 

indébito, nos termos do art. 42 do CDC; e c) a condenação da instituição 

financeira reclamada a título de indenização por danos morais. A parte 

reclamante sustenta ser analfabeto e aposentado por invalidez, tendo 

firmado com a instituição financeira reclamada contrato de empréstimo no 

valor de R$3.182,62 (três mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta e 

dois centavos), com pagamento ajustado em 24 (vinte e quatro) parcelas 

de R$294,92 (duzentos e noventa e quatro reais e noventa e dois 

centavos), mediante desconto em conta corrente onde é creditado o seu 

benefício previdenciário. Argumenta que na mesma oportunidade se “viu 

obrigado firmar o contrato de plano odontológico Bradesco Dental 

Individual Ideal III – IF LE, produto da ODONTOPREV S.A., com o valor anual 

de R$ 375,00”. No entanto, ao tentar utilizar o referido serviço, foi obstado 

sob o argumento de que não possuía o “cartão” do plano odontológico, o 

qual, segundo afirma, jamais lhe foi entregue. Por fim, assevera que ao 

conferir o seu extrato bancário, constatou que a instituição financeira 

reclamada vinha realizando descontos de valores referentes ao SEGURO 

AUTO e VIDA PREVID, ocorridos em 11-6-2015 e 30-6-2016, cada qual no 

valor de R$96,60 (noventa e seis reais e sessenta centavos) e R$375,00 

(trezentos e setenta e cinco reais), respectivamente, totalizando o valor 

de R$943,20 (novecentos e quarenta e três reais e vinte centavos), 

situação que lhe ocasionou danos materiais e morais. Audiência de 

conciliação realizada em 07-2018 restou infrutífera (Id. 11855250). A 

instituição financeira reclamada apresentou contestação no Id. 11920928. 

Preliminarmente, sustenta ser parte ilegítima em relação aos contratos 

ODONTOPREV e SEGURO AUTO, ambos firmados com a SEGURADORA 

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., bem assim a falta de interesse de 

agir. No mérito, argumenta a ausência de pretensão resistida, bem como 

de venda casada, inexistindo, portanto, ato ilícito a ensejar a sua 

responsabilidade em indenizar a parte reclamante em dano moral. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

Impugnação encontra-se no Id. 12035522. Em síntese, a parte reclamante 

rechaça todas as alegações da instituição financeira reclamada, pugnado 

pela procedência dos pedidos contidos 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 Código de Processo Civil). Quanto à 

ilegitimidade passiva. Sabe-se que as sociedades de um mesmo grupo 

econômico, quando se confundem os serviços e expressam a aparência 

de um único fornecedor nas relações consumeristas, apresentam-se 

solidárias em relação à obrigação devida ao consumidor. Aliás, a 

jurisprudência pátria tem firmado que “Considerando a dificuldade do 

consumidor em precisar qual das empresas componentes do mesmo 

grupo econômico é a legitimada para figurar no polo passivo de eventual 

demanda, vez que dele não é possível exigir conhecimento acerca do 

objeto social e consequentemente, a extensão da responsabilidade de 

cada uma, é de se aplicar ao caso em exame a teoria da aparência, com a 

prevalência da situação aparente que, mesmo que não seja a realidade, 

dessa forma se mostra a uma das partes da relação.” (TJMG. AI n. 

10342120055187001. Julgado em 06-6-2013). No caso, infere-se que os 

serviços os quais a parte reclamante impugna com a presente reclamação 

foram ofertados pelo mesmo grupo econômico, do qual a instituição 

financeira reclamada integra, situação que, por si só, afasta a sua 

ilegitimidade passiva. Quanto à falta de interesse processual. O interesse 

processual (ou de agir) surge da necessidade da parte obter através do 

processo a proteção ao seu interesse substancial, uma vez que a 

Constituição Federal consagra a garantia de que a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, inciso 

XXXV). Sabe-se que o interesse processual está intimamente atrelado ao 

binômio necessidade/utilidade, os quais qualificam a tutela jurisdicional 

pretendida. Logo, possui interesse processual quem tem a necessidade 

de ingressar perante o Poder Judiciário para ver atendido uma providência 

jurisdicional. Já a utilidade, é verificada quando a prestação jurisdicional 

perseguida puder trazer benefício de ordem prática. Diferentemente do 

alegado pela instituição financeira reclamada, a parte reclamante possui 

sim interesse processual na presente demanda. No caso, a parte 

reclamante pretende o reconhecimento judicial da abusividade de serviços 

adicionais e a inexistência de débito deles decorrentes, bem assim a 

reparação por danos materiais e morais suportados, pretensões resistidas 

pela instituição financeira reclamada. Essa situação, por si só, 

consubstancia a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional ora 

almejado. 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, os quais foram contratados pela parte reclamante na 

condição de destinatária 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 da 

parte 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. Quanto à abusividade de serviços 

adicionais e a inexistência de débito deles decorrentes. No caso, restou 

demonstrado nos autos, especialmente pelos documentos constantes na 

inicial, a existência de relação consumerista entre as partes, ora 

consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal n. 
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284.689.769284.689.769 (Id. 10083542), ora no Contrato de Adesão de 

Plano Odontológico – Pessoa Física (Id. 10083528), bem assim no Cartão 

de Crédito/Débito n. 5067.XXX.XXXX.1303 (Id. 10083528). Igualmente, 

verifica-se manifestamente abusiva a cobrança efetuada pela instituição 

financeira reclamada em face da parte reclamante em relação aos 

serviços denominados ODONTOPREV (Id. 10083528), SEGURO AUTO e 

VIDA PREVID (Id. 10083659, 10083612 e 10083639), os quais foram 

contratados pela parte reclamante mediante adesão ao empréstimo 

realizado, em evidente afronta às disposições de proteção contidas no 

Código de Defesa do Consumidor, agravada pela condição pessoal da 

parte reclamante, que se apresenta como analfabeto e aposentado por 

invalidez. Confira-se: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]. III - 

a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem; [...]. Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou 

serviços, dentre outras práticas abusivas: [...]. I - condicionar o 

fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto 

ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos; [...]. III - 

enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer 

produto, ou fornecer qualquer serviço; IV - prevalecer-se da fraqueza ou 

ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento 

ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços; V - exigir 

do consumidor vantagem manifestamente excessiva;” A jurisprudência é 

pacífica ao reconhecer a ilegalidade e abusividade nessas hipóteses. 

Vejamos: “RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E 

CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. VENDA CASADA. 

CARTÃO DE CRÉDITO E SEGURO. I - Ação coletiva de consumo proposta 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra C&A MODAS LTDA. e BANCO IBI S.A - 

BANCO MÚLTIPLO, alegando a ocorrência de prática comercial abusiva na 

relação de consumo consistente na venda do seguro denominado 

‘Proteção Total Família’ no mesmo termo de adesão firmado pelos 

consumidores para aquisição do cartão de crédito da loja C&A. II - 

RECURSO ESPECIAL DOS DEMANDADOS C&A MODAS LTDA. E BANCO 

IBI S/A - BANCO MÚLTIPLO . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

INEXISTÊNCIA. LIMITES GEOGRÁFICOS DA SENTENÇA PROLATADA EM 

SEDE DE AÇÃO COLETIVA. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS 

REPETITIVOS. JULGAMENTO EXTRA E/OU ULTRA PETITA. NÃO 

OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. REEXAME DO CONTEÚDO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. 

LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE SOCIAL 

EVIDENCIADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO MP. 

POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ASSEGURAR A EFETIVA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 2.1. Inexistência de ofensa ao art. 535, 

inciso II, do CPC/73, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma 

sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da 

lide. 2.2. A sentença proferida em ação civil pública relativa a direitos 

individuais homogêneos não está adstrita aos limites geográficos, mas sim 

aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, 

para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses 

metaindividuais envolvidos. 2.3. Inocorrência de julgamento ‘extra petita’ 

quando o órgão julgador não violou os limites objetivos da pretensão, 

tampouco concedeu providência jurisdicional diversa do pedido formulado. 

2.4. O acolhimento da pretensão recursal a fim de acolher o alegado 

julgamento ‘extra petita’ encontra óbice no Enunciado n.º 7/STJ. 2.5. A 

reforma do julgado, quanto à inépcia da petição inicial, demandaria o 

reexame do contexto fático-probatório, providência vedada no âmbito do 

recurso especial, a teor do Enunciado n.º 7 do STJ. 2.6. Na hipótese, 

correta a aplicação da teoria da aparência, pois o consumidor, com base 

em engano plenamente justificável pelas circunstâncias do caso concreto, 

acreditava que a estipulante, em verdade, era a própria seguradora. 2.7. O 

STJ reconhece que o evidente relevo social da situação em concreto atrai 

a legitimação do Ministério Público para a propositura de ação civil pública 

em defesa de interesses individuais homogêneos. 2.8. Verificação, no 

caso, da relevância dos interesses tutelados notadamente por tratar de 

relação de consumo em que atingido um número indeterminado de 

consumidores. 2.9. O Ministério Público, no âmbito do Direito do 

Consumidor, também faz jus à inversão do ônus da prova. 2.10. O 

Superior Tribunal de Justiça já asseverou que pode o magistrado, a 

qualquer tempo, adotar a tutela necessária para fazer cessar ou extirpar a 

atividade nociva, adotando todas as espécies de ações capazes de 

propiciar a adequada e efetiva tutela dos interesses que a ação coletiva 

busca proteger. 2.11. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. III - 

RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL. DANO MORAL COLETIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE 

EFETIVO PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. 3.1. Pretensão 

do autor da ação civil pública julgada parcialmente procedente de 

reconhecimento também da ocorrência de dano moral coletivo. 3.2. A 

revisão da conclusão a que chegou o Tribunal a quo acerca da 

caracterização do dano moral coletivo demandaria o reexame dos fatos e 

provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso 

especial, nos termos do Enunciado n.º 7/STJ. 3.3. SEGUNDO RECURSO 

ESPECIAL DESPROVIDO. IV - RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.” 

(STJ. REsp 1554153. Terceira Turma. Relator Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO. Julgado em 20-6-2017. Publicado em 1º-8-2017). [sem 

destaque no original] “AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE SEGURO. 

CONTRATO DE ADESÃO. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA 

MANTIDA. É de se considerar abusiva a cláusula contratual que prevê a 

cobrança de seguro pela Financeira, por se tratar de contrato de adesão, 

consubstanciando aquela cláusula verdadeira ‘venda casada’, de 

produtos bancários, o que é vedado.” (TJMG. Proc. n. 

10525120047622003). [sem destaque no original] A abusividade encontra 

ainda mais evidência quando não se demonstra a utilização pela parte 

reclamante de serviços contratados mediante a assinatura de contrato de 

adesão, ônus que caberia a instituição financeira reclamada, nos termos 

do art. 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90. Nestes termos, deve ser 

reconhecida a abusividade sustentada na inicial. Quanto à repetição do 

indébito. Importa registrar, que a repetição do indébito em dobro somente é 

aplicada quando houver (parágrafo único do art. 42 do CDC): I – cobrança 

indevida; II – pagamento em excesso; e III – inexistência de engano 

justificável. No caso, a cobrança indevida e a inexistência de engano 

justificável restaram devidamente demonstradas pelo Contrato de Adesão 

de Plano Odontológico – Pessoa Física (Id. 10083528), bem assim os 

extratos bancários constantes nos Ids. 10083659 e 10083659 que 

demonstram o efetivo desconto promovido pela instituição financeira 

reclamada em conta corrente pertencente à parte reclamante. Quanto ao 

dano moral. No que tange aos danos morais, e sem desconsiderar a 

gravidade dos fatos narrados na inicial, considero que o ato ilícito ocorrido 

não causou lesão aos direitos da personalidade da parte reclamante, 

tratando-se, antes, de dissabor do cotidiano a que todos estão sujeitos. 

Sabe-se que o dano moral deve prover de ato ilícito apto a atingir os 

direitos da personalidade daquele que o sofreu, o que ocorre quando se 

está diante de situação vexatória ou de abalo psíquico duradouro. 

Pequenos transtornos ou aborrecimentos do cotidiano, o simples 

inadimplemento contratual, a mora ou o prejuízo econômico, não são 

ocorrências suficientes para a caracterização do dever de indenizar. 

Nesse sentido, a lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de 

Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): “Só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem 

estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito 

entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Desse modo, conclui-se que o dano ou lesão à 

personalidade, merecedores de reparação, somente se configurariam com 

a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a 

atributo da sua honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos 

tutelados no art. 5º, incisos V e X, da CF/88, o que não restou 

comprovado no caso dos autos. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de sentença, no sentido de JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por conseguinte: 1) 

DECLARAR a abusividade dos contratos relacionados aos serviços 

ODONTOPREV, SEGURO AUTO e VIDA PREVID; 2) CONDENAR a 

instituição financeira reclamada a efetuar a restituição, em dobro, do valor 

cobrado indevidamente, a título de repetição de indébito quanto aos 

contratos relacionados aos serviços ODONTOPREV – R$375,00 

(trezentos e setenta e cinco reais) –, SEGURO AUTO – R$193,20 (cento e 
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noventa e três reais e vinte centavos) – e VIDA PREVID – R$750,00 

(setecentos e cinquenta reais) –, perfazendo o valor de R$2.636,40 (dois 

mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), nos termos do 

art. 42, parágrafo único, do CDC. O referido valor deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso das parcelas 

originais, acrescidos de juros legais, a partir da data da citação; 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 art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso, 16 de abril de 

2018. 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, 25 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito. Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree 

via Skype

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004144-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

ERCILIO SOARES MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERIDO)

DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 de 

JANEIRO de 2019, às 09:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004146-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

ITACIR JOSE FROZZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 de 

JANEIRO de 2019, às 09:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004148-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 de 

JANEIRO de 2019, às 10:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011148-75.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FRANCISCONE DA CUNHA (EXECUTADO)

 

Processo: 8011148-75.2014.8.11.0040 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. 10848271, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 02 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004151-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 de 

JANEIRO de 2019, às 10:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010193-44.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

JONICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME (EXEQUENTE)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA TOCHETTO (ADVOGADO(A))

JOAO FERNANDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

CELIA SALVADOR DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010193-44.2014.8.11.0040 EXEQUENTE: JONICAR CENTRO 

AUTOMOTIVO LTDA - ME EXECUTADO: CELIA SALVADOR DOS SANTOS, 

JOAO FERNANDES DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de ação de 

execução proposta por OFICINA MECÂNICA JONICAR LTDA – ME em face 

de JOÃO FERNADES DOS SANTOS e JOÃO FERNADES DOS SANTOS, 

alegando que é credor dos reclamados pela importância de R$ 1.872,23 

(mil oitocentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos), 

representada pela cártula de cheque, referente ao pagamento de serviço 

de mecânica e manutenção realizado em veículo. Contudo, informa que o 

cheque foi devolvido e tentou diversos meios de receber a referida 

quantia dos reclamados, sem obter êxito. Assim, pede a procedência da 

ação, condenando os reclamados a efetuarem o pagamento da dívida. A 

parte reclamada, devidamente citada, apresentou embargos à execução, 

alegando que nunca utilizaram dos serviços da reclamante, bem como 

tiveram os cheques do Banco Bradesco clonados e lançados na praça. 

Alegam que moveram ação contra o referido banco, pleiteando a 

inexistência de débitos referentes aos cheques clonados, pois as 

assinaturas lançadas são diferentes daquelas constantes no cartão de 

assinaturas colhidos no banco. Sustenta, ainda, a prescrição para 

cobrança do cheque e, preliminarmente, arguem incidente de falsidade. A 

conciliação resultou infrutífera. Passo a decidir. A lide comporta julgamento 

antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, já 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Quanto a 

preliminar de incidente de falsidade. O pedido de incidente de falsidade 

deve ser indeferido, pois desnecessário para o deslinde do feito, sendo 
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que as provas produzidas são suficientes para o julgamento da 

reclamação. Ademais, não há complexidade no presente feito a justificar a 

remessa dos autos ao Juízo comum para processamento do pedido de 

incidente de falsidade. Quanto à prescrição. Analisando os autos, 

verifica-se que o cheque foi emitido em 11-9-1013, sendo que a presente 

execução foi distribuída em 10-3-2014. Logo, constata-se que não 

ocorreu a prescrição, pois a execução do cheque prescreve em seis 

meses. Quanto ao mérito. Analisados os argumentos das partes e as 

provas produzidas, tenho que o pedido dos embargantes merece 

prosperar. Com efeito, restou comprovado nos autos que várias cártulas 

de cheque em nome dos embargantes foram falsificadas, dentre elas, a 

executada nesta ação. Os documentos juntados pelos embargantes, tais 

como, ação de indenização contra o Banco Bradesco, boletins de 

ocorrência, noticiando a clonagem dos cheques, reclamação no PROCON, 

bem com as demais cártulas de cheques juntadas nos autos e emitidas 

com a mesma assinatura que diverge daquela firmada pelos embargantes, 

reforçam a tese por eles apresentadas. No caso, é ônus do credor ao 

receber o cheque, certificar que a assinatura constante nele corresponde 

ao documento de identidade exibido pelo cliente/consumidor. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença no sentido de 

JULGAR PROCEDENTE os embargos, para declarar a inexistência de 

relação jurídica, bem como determinar a extinção da execução. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, ambos da Lei nº 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 9099/95. Sorriso, 24 de novembro de 2017. 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, 

14 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010193-44.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

JONICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME (EXEQUENTE)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA TOCHETTO (ADVOGADO(A))

JOAO FERNANDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

CELIA SALVADOR DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8010193-44.2014.8.11.0040 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) da 

sentença proferida nos autos ID. 10852565, bem como a intimação para 

manifestar-se acerca do oficio do banco do Brasil juntado nos ID. 

3265278. Sorriso/MT, 02 de Outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora 

Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004154-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUCIANO GUERINI (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 de 

JANEIRO de 2019, às 10:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010318-75.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO FRANCISCO MARCHIORO (EXEQUENTE)

FABRICIO ALVES MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVEIRO IMPERIAL MUDAS E DECORACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ELEOMAR RENE BLOCHER (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D- Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

8010318-75.2015..8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, 

parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de arquivamento. Com o 

cálculo, será os autos será conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior. 

Sorriso/MT, 02 de outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005433-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA SABINO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAYLA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

LUIZ OTAVIO BENEDITO (ADVOGADO(A))

RICARDO CESAR NABAO - ME (REQUERIDO)

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

DANIELA RAMOS MARINHO GOMES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005433-69.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. Trata-se de reclamação proposta 

por LÚCIA SABINO PEREIRA em face de ELETROMAR MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

LTDA e RICARDO CESAR NABAO - ME, em que pretende a condenação 

das empresas reclamadas: a) na restituição do valor de R$829,00 

(oitocentos e vinte e nove reais); e b) no pagamento do valor de 

R$17.911,00 (dezessete mil novecentos e onze reais) a título de 

indenização por danos morais. A parte reclamante sustenta que em 

02-12-2015 efetuou a compra de um aparelho celular marca/modelo 

SAMSUNG G G531HZWQ M153 G PRIME, no valor de R$829,00 

(oitocentos e vinte e nove reais), conforme a Nota Fiscal n. 5908. Aduz 

que meados de agosto/2016 o referido aparelho apresentou um vício de 

qualidade, uma vez que não mais carregava a bateria, tampouco ligava. 

Afirma que encaminhou o produto para assistência técnica em 19-8-2016, 

no entanto, o mesmo foi devolvido sem o devido conserto, sendo 

informada que em razão do “mau uso” a garantia não se aplicava na 

hipótese, sendo-lhe passado o orçamento no valor de R$200,00 

(duzentos) reais. Por fim, assevera que tentou resolver a questão de 

forma administrativa, não obtendo êxito. Audiência de conciliação 

realizada em 07-3-2018 restou infrutífera (Id. 12094656). As empresas 

reclamadas apresentaram contestações nos Ids. 12153906, 12063094 e 

12067510, respectivamente. Preliminarmente, sustentam a incompetência 
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deste Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial, bem 

assim a ilegitimidade passiva da primeira e terceira empresas reclamadas. 

No mérito, argumentam que não se furtaram de prestar o devido 

atendimento a parte reclamante, bem assim que o defeito apresentado no 

aparelho celular apresentado pela parte reclamante foi ocasionado pelo 

uso em desacordo com o manual, inexistindo, portanto, ilícito a ensejar as 

reparações pretendidas pela parte reclamante. É o relatório. A parte 

reclamante sustenta, com todas as suas forças, a existência de vício de 

qualidade no aparelho celular marca/modelo SAMSUNG G G531HZWQ 

M153 G PRIME, adquirido em 02-12-2015 junto a primeira empresa 

reclamada, conforme a Nota Fiscal n. 5908 (Id. 10398578). De outro lado, 

as empresas reclamadas sustentam que o vício relatado pela parte 

reclamante no referido aparelho foi ocasionado pelo uso em desacordo 

com o manual, conforme parecer técnico elaborado por profissional 

qualificado (Id. 12153922). No caso, percebe-se que o deslinde da 

questão está atrelado em saber se há ou não os problemas/defeitos 

relatados pela parte reclamante em relação ao produto (telefone celular) 

que adquiriu junto a primeira empresa reclamada, a depender, portanto, de 

prova pericial complexa (perícia técnica), que foge da alçada dos Juizados 

Especiais Cíveis, por não se harmonizar com os seus princípios 

norteadores, notadamente aqueles explicitados na Lei n. 9.099/95. Nesse 

sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: "A prova técnica é 

admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a 

exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais 

do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz será convocado 

para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor 

da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de 

simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser 

considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado 

Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça 

comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento 

constitucional, são destinados apenas a compor 'causas cíveis de menor 

complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito 

Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). [sem destaque no original] A 

jurisprudência também é unânime nesse sentido. Confira-se: “PERÍCIA 

TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A SENTENÇA DE PRIMEIRO 

GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O DESLINDE DA CAUSA. 

PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. 

Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. Segunda Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. Relator IRAN DE LIMA. 

Julgado em 22-3-2006). [sem destaque no original] “AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE 

AUTOMÓVEL ZERO QUILOMETRO. ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULO 

APRESENTOU DIVERSOS DEFEITOS LOGO APÓS A COMPRA. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIADE DE PERÍCIA TÉCNICA, SOB 

PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO JEC. 

EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE, NA FORMA DA LEI 9.099/95, ART. 51, II. 

SENTENÇA MANTIDA. REURSO IMPROVIDO. (TJRS. RC n. 71002828903. 

Segunda Turma Recursal Cível. Relator AFIF JORGE SIMÕES NETO. 

Julgado em 28-9-2011). [sem destaque no original] Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. Sorriso, 16 de abril de 2018. 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. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 25 de abril de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005433-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA SABINO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAYLA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

LUIZ OTAVIO BENEDITO (ADVOGADO(A))

RICARDO CESAR NABAO - ME (REQUERIDO)

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

DANIELA RAMOS MARINHO GOMES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005433-69.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. Trata-se de reclamação proposta 

por LÚCIA SABINO PEREIRA em face de ELETROMAR MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

LTDA e RICARDO CESAR NABAO - ME, em que pretende a condenação 

das empresas reclamadas: a) na restituição do valor de R$829,00 

(oitocentos e vinte e nove reais); e b) no pagamento do valor de 

R$17.911,00 (dezessete mil novecentos e onze reais) a título de 

indenização por danos morais. A parte reclamante sustenta que em 

02-12-2015 efetuou a compra de um aparelho celular marca/modelo 

SAMSUNG G G531HZWQ M153 G PRIME, no valor de R$829,00 

(oitocentos e vinte e nove reais), conforme a Nota Fiscal n. 5908. Aduz 

que meados de agosto/2016 o referido aparelho apresentou um vício de 

qualidade, uma vez que não mais carregava a bateria, tampouco ligava. 

Afirma que encaminhou o produto para assistência técnica em 19-8-2016, 

no entanto, o mesmo foi devolvido sem o devido conserto, sendo 

informada que em razão do “mau uso” a garantia não se aplicava na 

hipótese, sendo-lhe passado o orçamento no valor de R$200,00 

(duzentos) reais. Por fim, assevera que tentou resolver a questão de 

forma administrativa, não obtendo êxito. Audiência de conciliação 

realizada em 07-3-2018 restou infrutífera (Id. 12094656). As empresas 

reclamadas apresentaram contestações nos Ids. 12153906, 12063094 e 

12067510, respectivamente. Preliminarmente, sustentam a incompetência 

deste Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial, bem 

assim a ilegitimidade passiva da primeira e terceira empresas reclamadas. 

No mérito, argumentam que não se furtaram de prestar o devido 

atendimento a parte reclamante, bem assim que o defeito apresentado no 

aparelho celular apresentado pela parte reclamante foi ocasionado pelo 

uso em desacordo com o manual, inexistindo, portanto, ilícito a ensejar as 

reparações pretendidas pela parte reclamante. É o relatório. A parte 

reclamante sustenta, com todas as suas forças, a existência de vício de 

qualidade no aparelho celular marca/modelo SAMSUNG G G531HZWQ 

M153 G PRIME, adquirido em 02-12-2015 junto a primeira empresa 

reclamada, conforme a Nota Fiscal n. 5908 (Id. 10398578). De outro lado, 

as empresas reclamadas sustentam que o vício relatado pela parte 

reclamante no referido aparelho foi ocasionado pelo uso em desacordo 

com o manual, conforme parecer técnico elaborado por profissional 

qualificado (Id. 12153922). No caso, percebe-se que o deslinde da 

questão está atrelado em saber se há ou não os problemas/defeitos 

relatados pela parte reclamante em relação ao produto (telefone celular) 

que adquiriu junto a primeira empresa reclamada, a depender, portanto, de 

prova pericial complexa (perícia técnica), que foge da alçada dos Juizados 

Especiais Cíveis, por não se harmonizar com os seus princípios 

norteadores, notadamente aqueles explicitados na Lei n. 9.099/95. Nesse 

sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: "A prova técnica é 

admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a 

exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais 

do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz será convocado 

para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor 

da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de 

simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser 

considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado 

Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça 

comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento 

constitucional, são destinados apenas a compor 'causas cíveis de menor 
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complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito 

Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). [sem destaque no original] A 

jurisprudência também é unânime nesse sentido. Confira-se: “PERÍCIA 

TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A SENTENÇA DE PRIMEIRO 

GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O DESLINDE DA CAUSA. 

PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. 

Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. Segunda Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. Relator IRAN DE LIMA. 

Julgado em 22-3-2006). [sem destaque no original] “AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE 

AUTOMÓVEL ZERO QUILOMETRO. ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULO 

APRESENTOU DIVERSOS DEFEITOS LOGO APÓS A COMPRA. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIADE DE PERÍCIA TÉCNICA, SOB 

PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO JEC. 

EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE, NA FORMA DA LEI 9.099/95, ART. 51, II. 

SENTENÇA MANTIDA. REURSO IMPROVIDO. (TJRS. RC n. 71002828903. 

Segunda Turma Recursal Cível. Relator AFIF JORGE SIMÕES NETO. 

Julgado em 28-9-2011). [sem destaque no original] Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. Sorriso, 16 de abril de 2018. 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. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 25 de abril de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005433-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA SABINO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAYLA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

LUIZ OTAVIO BENEDITO (ADVOGADO(A))

RICARDO CESAR NABAO - ME (REQUERIDO)

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

DANIELA RAMOS MARINHO GOMES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005433-69.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. Trata-se de reclamação proposta 

por LÚCIA SABINO PEREIRA em face de ELETROMAR MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

LTDA e RICARDO CESAR NABAO - ME, em que pretende a condenação 

das empresas reclamadas: a) na restituição do valor de R$829,00 

(oitocentos e vinte e nove reais); e b) no pagamento do valor de 

R$17.911,00 (dezessete mil novecentos e onze reais) a título de 

indenização por danos morais. A parte reclamante sustenta que em 

02-12-2015 efetuou a compra de um aparelho celular marca/modelo 

SAMSUNG G G531HZWQ M153 G PRIME, no valor de R$829,00 

(oitocentos e vinte e nove reais), conforme a Nota Fiscal n. 5908. Aduz 

que meados de agosto/2016 o referido aparelho apresentou um vício de 

qualidade, uma vez que não mais carregava a bateria, tampouco ligava. 

Afirma que encaminhou o produto para assistência técnica em 19-8-2016, 

no entanto, o mesmo foi devolvido sem o devido conserto, sendo 

informada que em razão do “mau uso” a garantia não se aplicava na 

hipótese, sendo-lhe passado o orçamento no valor de R$200,00 

(duzentos) reais. Por fim, assevera que tentou resolver a questão de 

forma administrativa, não obtendo êxito. Audiência de conciliação 

realizada em 07-3-2018 restou infrutífera (Id. 12094656). As empresas 

reclamadas apresentaram contestações nos Ids. 12153906, 12063094 e 

12067510, respectivamente. Preliminarmente, sustentam a incompetência 

deste Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial, bem 

assim a ilegitimidade passiva da primeira e terceira empresas reclamadas. 

No mérito, argumentam que não se furtaram de prestar o devido 

atendimento a parte reclamante, bem assim que o defeito apresentado no 

aparelho celular apresentado pela parte reclamante foi ocasionado pelo 

uso em desacordo com o manual, inexistindo, portanto, ilícito a ensejar as 

reparações pretendidas pela parte reclamante. É o relatório. A parte 

reclamante sustenta, com todas as suas forças, a existência de vício de 

qualidade no aparelho celular marca/modelo SAMSUNG G G531HZWQ 

M153 G PRIME, adquirido em 02-12-2015 junto a primeira empresa 

reclamada, conforme a Nota Fiscal n. 5908 (Id. 10398578). De outro lado, 

as empresas reclamadas sustentam que o vício relatado pela parte 

reclamante no referido aparelho foi ocasionado pelo uso em desacordo 

com o manual, conforme parecer técnico elaborado por profissional 

qualificado (Id. 12153922). No caso, percebe-se que o deslinde da 

questão está atrelado em saber se há ou não os problemas/defeitos 

relatados pela parte reclamante em relação ao produto (telefone celular) 

que adquiriu junto a primeira empresa reclamada, a depender, portanto, de 

prova pericial complexa (perícia técnica), que foge da alçada dos Juizados 

Especiais Cíveis, por não se harmonizar com os seus princípios 

norteadores, notadamente aqueles explicitados na Lei n. 9.099/95. Nesse 

sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: "A prova técnica é 

admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a 

exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais 

do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz será convocado 

para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor 

da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de 

simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser 

considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado 

Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça 

comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento 

constitucional, são destinados apenas a compor 'causas cíveis de menor 

complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito 

Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). [sem destaque no original] A 

jurisprudência também é unânime nesse sentido. Confira-se: “PERÍCIA 

TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A SENTENÇA DE PRIMEIRO 

GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O DESLINDE DA CAUSA. 

PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. 

Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. Segunda Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. Relator IRAN DE LIMA. 

Julgado em 22-3-2006). [sem destaque no original] “AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE 

AUTOMÓVEL ZERO QUILOMETRO. ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULO 

APRESENTOU DIVERSOS DEFEITOS LOGO APÓS A COMPRA. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIADE DE PERÍCIA TÉCNICA, SOB 

PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO JEC. 

EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE, NA FORMA DA LEI 9.099/95, ART. 51, II. 

SENTENÇA MANTIDA. REURSO IMPROVIDO. (TJRS. RC n. 71002828903. 

Segunda Turma Recursal Cível. Relator AFIF JORGE SIMÕES NETO. 

Julgado em 28-9-2011). [sem destaque no original] Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 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 
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n. 9.099/95. Sorriso, 16 de abril de 2018. 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. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 25 de abril de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002792-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI (ADVOGADO(A))

VANESSA SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1002792-11.2017.8.11.0040(J). Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo (Id. 

10912837), 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. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-54.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA (ADVOGADO(A))

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO VERUSSA (REQUERIDO)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010149-54.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 4.331,50; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[CORREÇÃO MONETÁRIA]. Trata-se de reclamação proposta por 

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA-ME em face de FERNANDO VERUSSA, 

em que relata a parte reclamante que é credora da parte reclamada no 

valor de R$4.331.50 (quatro mil trezentos e trinta e um reais e cinquenta 

centavos), representada pela Ordem de Serviço n. 4277, pois realizou o 

conserto de um veículo pertencente à parte reclamada. Audiência de 

conciliação restou infrutífera (Id. 8705148). A parte reclamada apresentou 

contestação no Id. 8698720. Em síntese, confirma que realizou o conserto 

do veículo mencionado na inicial. No entanto, argumenta que deixou com a 

parte reclamante uma “bomba injetora” de veículo “caminhonete F250” 

como forma de pagamento, inexistindo, portanto, a dívida impugnada. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

Impugnação à contestação encontra-se no Id. 8769970. Em síntese, a 

parte reclamante rechaça todas as alegações da parte reclamada, 

pugnando pela procedência dos pedidos contidos na inicial. É o relatório. A 

lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I, do CPC, já 

que não há necessidade de produção de mais provas para o deslinde da 

questão. Os documentos que instruem os autos levam a procedência dos 

pedidos contidos na inicial. Incontroverso o fato da existência de relação 

negocial estabelecida entre as partes, pois a Ordem de Serviço n. 4277 

(Id. 1003820) indica que a parte reclamada contratou os serviços 

ofertados pela parte reclamante, a qual promoveu o conserto de veículo 

pertencente aquele, cujas despesas alcançaram o valor de R$2.954,25 

(dois mil novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), 

com vencimento em 23-12-2013. De outro lado, não restou demonstrado 

nos autos o alegado adimplemento da obrigação por parte do reclamado, 

notadamente em relação a tese de que o pagamento ocorreu com a 

entrega de uma “bomba injetora” de veículo “caminhonete F250”. Ante o 

exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de JULGAR 

PROCEDENTE O PEDIDO, para o efeito de condenar a parte reclamada a 

pagar à parte reclamante o valor de R$4.331.50 (quatro mil trezentos e 

trinta e um reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente pelo 

INPC e acrescido de juros legais, a partir da data da citação (CPC, art. 

240). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

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 CPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 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 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, 25 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-54.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA (ADVOGADO(A))

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO VERUSSA (REQUERIDO)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010149-54.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 4.331,50; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[CORREÇÃO MONETÁRIA]. Trata-se de reclamação proposta por 

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA-ME em face de FERNANDO VERUSSA, 

em que relata a parte reclamante que é credora da parte reclamada no 

valor de R$4.331.50 (quatro mil trezentos e trinta e um reais e cinquenta 

centavos), representada pela Ordem de Serviço n. 4277, pois realizou o 

conserto de um veículo pertencente à parte reclamada. Audiência de 

conciliação restou infrutífera (Id. 8705148). A parte reclamada apresentou 

contestação no Id. 8698720. Em síntese, confirma que realizou o conserto 

do veículo mencionado na inicial. No entanto, argumenta que deixou com a 

parte reclamante uma “bomba injetora” de veículo “caminhonete F250” 

como forma de pagamento, inexistindo, portanto, a dívida impugnada. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

Impugnação à contestação encontra-se no Id. 8769970. Em síntese, a 

parte reclamante rechaça todas as alegações da parte reclamada, 

pugnando pela procedência dos pedidos contidos na inicial. É o relatório. A 

lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I, do CPC, já 

que não há necessidade de produção de mais provas para o deslinde da 

questão. Os documentos que instruem os autos levam a procedência dos 

pedidos contidos na inicial. Incontroverso o fato da existência de relação 

negocial estabelecida entre as partes, pois a Ordem de Serviço n. 4277 

(Id. 1003820) indica que a parte reclamada contratou os serviços 

ofertados pela parte reclamante, a qual promoveu o conserto de veículo 

pertencente aquele, cujas despesas alcançaram o valor de R$2.954,25 

(dois mil novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), 

com vencimento em 23-12-2013. De outro lado, não restou demonstrado 

nos autos o alegado adimplemento da obrigação por parte do reclamado, 

notadamente em relação a tese de que o pagamento ocorreu com a 

entrega de uma “bomba injetora” de veículo “caminhonete F250”. Ante o 

exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de JULGAR 

PROCEDENTE O PEDIDO, para o efeito de condenar a parte reclamada a 

pagar à parte reclamante o valor de R$4.331.50 (quatro mil trezentos e 

trinta e um reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente pelo 

INPC e acrescido de juros legais, a partir da data da citação (CPC, art. 

240). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

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 CPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 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 
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projeto de sentença na forma do 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, 25 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

DAIANA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000697-08.2017.8.11.0040 REQUERENTE: DAIANA RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. 

Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a 

parte autora, DAIANA RODRIGUES DE SOUZA, que ao tentar ao tentar 

realizar compras em estabelecimentos comerciais através de crediário, 

constatou que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito referente a dívida junto à requerida. Alega que desconhece o 

débito, sendo o mesmo indevido. Requer a declaração de inexistência dos 

débitos e o pagamento de indenização por danos morais. A requerida, 

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., apresentou 

contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como a 

inexistência de dano moral. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão 

do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme 

orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contratos de 

adesão assinados pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma. Cabe referir, por oportuno, que a 

assinatura constante no contrato juntado aos autos se assemelha com as 

demais assinaturas do requerente constante em outros documentos nos 

processo, bem como com a assinatura oposta pela mesma na ata de 

audiência e, ainda, por ter a requerida anexado cópia de documento 

pessoal da parte autora, reforçou a tese de que houve realmente 

contratação, pois não há notícia nos autos que houve furto de 

documentos da mesma. Assim, tenho que supostamente provada e 

legitimada a inscrição em análise. Por fim, restou evidenciado que a 

reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de obter 

vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra 

com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 

portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, revogando a tutela 

de urgência anteriormente deferida. Ainda, verifico que o valor atribuído à 

causa é irrisório, e não corresponde ao proveito econômico perseguido 

pelo autor, de modo que, atenta as pedidos formulados na inicial, corrijo de 

ofício o valor da causa para R$10.289,00 (dez mil duzentos e oitenta e 

nove reais), nos termos do artigo 292, §3º do NCPC. Ademais, 

considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), 

condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 4% (quatro 

por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81), este fixado em R$10.289,00, 

bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários em 

favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos 

arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa. A 

cobrança dos honorários arbitrados e das custas processuais, contudo, 

permanecerá suspensa, na forma do art. 98, §3º, do NCPC, porquanto 

defiro à reclamante os benefícios da assistência judiciária gratuita. A 

suspensão não alcançará, contudo, a cobrança da multa prevista no art. 

81 do NCPC (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 650.292/MT 

(2015/0002511-1), 4ª Turma do STJ, Rel. Marco Buzzi. j. 22.09.2015, DJe 

28.09.2015). 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 Goes Filgueira Juíz 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, 19 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002738-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

DOUGLAS EDISON BOTH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

Processo: nº 1002738-45.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 13411603, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 02 de Outubro 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003226-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEIME SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDO D AMICO MADI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003226-97.2017.8.11.0040 REQUERENTE: DIEIME SOUSA DA SILVA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação proposta por DIEIME 

SOUSA DA SILVA em face de ITAU UNIBANCO S/A., alegando, em suma, 

que constatou a existência de registro negativo perante cadastro de 

restrição ao crédito, providenciado pelo reclamado. Aduz, porém, que não 

mantém qualquer relacionamento com o reclamado, apto a justificar a 

inscrição. Postulou a declaração de inexistência da dívida, bem como a 

reparação pelos danos morais suportados. A parte reclamada, por seu 

turno, alegou que não há ato ilícito por ela praticado, que a dívida é 

legítima, bem como não ocorreu a incidência de danos morais. Para 

comprovar suas alegações juntou cópia do contrato firmado pelo 

reclamante. Pois bem. O reclamante sustenta, com todas as suas forças, 
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que não fez qualquer tipo de contratação com o reclamado, sustentando 

que a assinatura do documento é falsa. Por outro lado, o reclamado 

sustenta a existência de relação jurídica com a reclamante, 

consubstanciada no referido documento de contrato. No caso, percebe-se 

que o deslinde da questão está atrelado em saber se a assinatura 

constante no contrato é o não da reclamante, a depender, portanto, de 

prova pericial complexa (perícia grafotécnica), que foge da alçada dos 

Juizados Especiais Cíveis, por não se harmonizar com os seus princípios 

norteadores, notadamente aqueles explicitados na Lei n. 9.099/95. Nesse 

sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: "A prova técnica é 

admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a 

exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais 

do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz será convocado 

para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor 

da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de 

simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser 

considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado 

Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça 

comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento 

constitucional, são destinados apenas a compor 'causas cíveis de menor 

complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito 

Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). [sem destaque no original] A 

jurisprudência também é unânime nesse sentido. Confira-se: 

“CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. 

NEGATIVA QUANTO AO LANÇAMENTO DE IMPRESSÃO DIGITAL. 

AUTORA IDOSA E ANALFABETA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA GRAFOLÓGICA NO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 1. 

Considerando que a autora nega seja sua a impressão digital lançada no 

documento da fl. 128 apresentado pela ré, impõe-se seja ratificada a 

sentença de primeiro grau que determinou a extinção do feito, porquanto 

inviável, em sede de Juizados Especiais Cíveis, a realização de perícia 

técnica visando confirmar a autenticidade da firma apresentada pela 

instituição ré, sobretudo porque a autora é pessoa idosa e analfabeta. A 

mídia acostada aos autos evidencia que a ré Magazine Luiza afirma a 

suposta existência de acordo realizado com a demandante, o que enseja 

ainda maior dúvida quanto à existência ou não de contratação ou fraude. 

2. Em que pese alegue a recorrente não ter contratado qualquer 

empréstimo ou solicitado cartões das rés, havendo controvérsia em 

relação à impressão digital da demandante, necessário o exame do 

documento por pessoa com conhecimentos técnicos. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJRS. Recurso Cível n. 71005312368. Primeira Turma Recursal Cível. 

Relatora MARTA BORGES ORTIZ. Julgado em 24-03-2015). [sem destaque 

no original] “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A 

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O 

DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 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. GOES 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. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011057-48.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

JONIVAL BENTO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EBANO LAMPUGNANI - ME (EXECUTADO)

REGISSON JOSE DE CASTRO (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 8011057-48.2015.811.0040. 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 para se 

manifestar o Depósito Judicial, no ID nº 14978122, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito, devendo informar o número da 

conta para liberação do valor. Sorriso/MT, 02 de outubro de 2018. Elite 

Capitanio, Gestora Judicial. .

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003370-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

E MANTOVANI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RICARDO IAGUE VASQUES 65524187104 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003370-71.2017.8.11.0040 REQUERENTE: E MANTOVANI & CIA LTDA - 

ME REQUERIDO: SERGIO RICARDO IAGUE VASQUES 65524187104 

Trata-se de reclamação proposta por E MANTOVANI & CIA LTDA - ME em 

face de SERGIO RICARDO IAGUE VASQUES, em que relata a reclamante 

que é credora da reclamada no valor de R$ 1.281,89 (Hum mil, duzentos e 

oitenta e um reais e oitenta e nove centavos), representadas por meio 

Cheques. Citada a reclamada, a mesma não apresentou contestação, bem 

como não compareceu à audiência de conciliação. No mais, relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. É o relatório. 

A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I, do CPC, 

já que não há necessidade de produção de prova em audiência. A 

reclamada foi citada de forma eficaz conforme preceitua o Enunciado 5 do 

FONAJE, 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. É da literalidade de tal comando normativo que a 

revelia acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

reclamante, salvo se o contrário resultar da prova dos autos. Ou seja, 

“essa presunção não é absoluta, podendo ser afastada se da análise das 

provas carreadas aos autos o Magistrado obtiver conclusão diferente do 

que alega o requerente” (Apelação Cível do Juizado Especial nº 

20141310050527 (864375), 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, 

DJe 05.05.2015). A presunção, não obstante, deve prosperar neste feito, 

isso porque a dívida alegada está comprovada pelos cheques, juntado no 

Id. 8762901. Ante o exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido 

de JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, para o efeito de condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 1.281,89 (Hum mil, 

duzentos e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos), corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, e acrescido de juros 

legais, a partir da data da citação (NCPC, art. 240). Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, sem prejuízo de 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. 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 

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 
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NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010366-68.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

ADALGIRIO JOSE SCHEIBLER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TADEU LEMAINSKI (EXECUTADO)

 

Processo: 8010366-68.2014.8.11.0040 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. 11114619, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 02 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005613-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

SELMA RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALOR DA VIDA - COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 de 

JANEIRO de 2019, às 10:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004155-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO RODRIGUES CARPES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 de 

JANEIRO de 2019, às 10:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004158-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA ARAGAO DE SOUZA - TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 de 

JANEIRO de 2019, às 11:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001212-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

CLAUDIO JUNIOR FACHIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001212-09.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDIO JUNIOR FACHIN 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Inicialmente consigno que a lide comporta 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há 

necessidade de produção de prova em audiência. Alega a parte 

reclamante que não possui qualquer relação contratual com a requerida e 

que, no entanto, deparou-se com uma negativação indevida no valor de 

R$2.521,00. Foi deferida a tutela de urgência para o fim de determinar a 

suspensão da inscrição impugnada, sob pena de multa de R$500,00 por 

dia, bem como a inversão do ônus da prova (ID12322264). A requerida 

apresenta contestação afirmando apenas inexistir dano moral indenizável. 

Pois bem, no caso de inscrição em órgãos de restrição ao crédito, cabe à 

parte requerida/credora comprovar a licitude da cobrança. A requerida, 

contudo, não demonstrou a legalidade da cobrança/inscrição. Em primeiro 

lugar, não foi demonstrada a origem do débito de R$2.521,00, visto que 

conforme comprovou o aluno trancou o curso em 2014, não tendo deixado 

débitos em aberto e nunca mais tendo retornado à Universidade. Vale 

ressaltar que a reclamada nem mesmo contestou acerca da legalidade da 

cobrança, conforme relatado acima, apresentando resposta apenas 

quando ao dano moral, argumento que a negativação não geraria a 

indenização por dano moral buscada na inicial. Assim, não há nos autos 

prova da legalidade do valor cobrado, pois ausente prova concreta da 

legalidade do débito. Sendo assim, declaro ilegal a cobrança do valor de 

R$2.521,00, com relação ao contrato nº AG00000002794790, incluído em 

21/04/2017 cujo suposto vencimento do débito foi 12/09/2016. Desta feita, 

evidenciada a conduta ilícita da reclamada, ao providenciar a inscrição por 

débito inexistente, o dano moral daí decorrente é o que se denomina dano 

moral “in re ipsa”, ou decorrente do ato ilícito em si, a dispensar prova 

específica, consoante tranquila orientação jurisprudencial: AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. 

RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE 

PROVA POR PARTE DA EMPRESA DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. 

MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No 

caso dos autos, a parte ré aduz que a inscrição do nome da autora no rol 

de inadimplentes é decorrente da contratação de serviços de telefonia em 

nome da mesma. Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento 

capaz de comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 
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razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) No que tange à fixação do valor da reparação, é importante 

que se considere a condição da reclamada de uma das maiores 

instituições de ensino do País. Nesses termos, reputo adequado o valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), suficiente para compensar a parte reclamante 

pela angústia experimentada, bem como para dissuadir a reclamada a 

repetir o ato ilícito, por meio da melhor administração de seus bancos de 

dados e sistemas administrativo e financeiro. Ante o exposto, julgo 

procedente o pedido, para o efeito de declarar a inexistência do débito 

impugnado, no valor de R$2.521,00, com relação ao contrato nº 

AG00000002794790, condenando a reclamada ao pagamento em favor da 

reclamante, a título de danos morais, do valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), qual seja, a data da inscrição 

indevida. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial 

Cível para homologação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

20 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: 1005342-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA (ADVOGADO(A))

Elizandra Schnell Engels (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005342-76.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 9.380,90; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ELIZANDRA SCHNELL ENGELS Parte Ré: 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a reclamante ELISANDRA SCHNELL 

ENGELS que no dia 09/02/2015 ingressou no curso de Estética junto à 

universidade FACEM, contratando o FIES para custear a totalidade dos 

encargos educacionais. No entanto, após concluir integralmente o 

segundo semestre, transferiu-se para o curso de Fisioterapia, junto a 

requerida UNIC. Ingressou no curso de fisioterapia diretamente no 

segundo semestre, aproveitando algumas disciplinas cursadas. No 

segundo semestre cursou 2 disciplinas das 5 do semestre, tendo 

eliminado 3, portanto, e no terceiro semestre suprimiu 2 disciplinas e 

cursou 3. Diz que na ocasião do aditamento a reclamada se recusou a 

aditar somente a carga horária realmente cursada, alegando 

impossibilidade de tal procedimento. No segundo semestre foi liberado pelo 

FIES R$8.508,00 para pagamento de 380 horas-aulas, contudo, a autora 

cursou apenas 140 horas-aula, tendo angariado um prejuízo, portanto de 

R$5.372,80. No terceiro semestre o FIES disponibilizou o valor de 

R$9.520,44 referente a 380 horas-aula, sendo que a autora cursou 

apenas 220 horas-aula, fazendo jus ao recebimento da diferença de 

R$4.008,10 em relação a tal semestre. A somatória dos valores 

excedentes corresponde a R$9.380,90, requerendo a autora seja a 

requerida condenada a restituir tal valor a mesma. Realizada audiência de 

conciliação, restou inexitosa. Em contestação a reclamada arguiu 

preliminar de incompetência do juízo por haver interesse da União. No 

mérito, diz que a autora teve crédito gerado em razão da redução da 

carga horária, no valor de R$7.505,54 que será restituído a reclamante por 

ocasião do desligamento ou conclusão do curso. Inicialmente, com relação 

à alegação de incompetência do Juízo, afasto tal preliminar, uma vez que o 

cerne da questão cinge-se na cobrança de valores repassados pelo 

fundo à instituição reclamada, por disciplinas não cursadas pela 

reclamante face ao aproveitamento de matérias, e não quanto ao contrato 

de financiamento educacional em si, o que firma a competência deste 

Juizado Especial Cível para o julgamento do feito. Não obstante, verifico 

que a lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do 

NCPC, já que não há necessidade de produção de prova em audiência. 

Compulsando os autos, verifica-se no ID 10308148 e 10308153 que o 

valor do contrato – que traduz o valor real dos créditos cursados pela 

estudante está abaixo do valor repassado pelo Fundo para financiar 

aquele semestre. Assim, constata-se que, embora no segundo semestre o 

valor das disciplinas cursadas tenha atingido R$4.208,91, o crédito gerado 

foi no valor de R$8.508,00, ao passo que no terceiro semestre o valor do 

crédito foi de R$9.520,44, sendo que a autora cursou menos disciplinas, 

sendo o valor do contrato de R$6.313,00. Desse modo, constato que 

houve uma extrapolação no valor do financiamento, mais exatamente no 

valor de R$7.506,53. Assim, entendo que houve claro erro da requerida ao 

financiar o valor total da semestralidade, beneficiando-se a reclamada com 

tal conduta, visto que já recebeu por serviço que não prestou – afinal as 

disciplinas não foram cursadas, ao passo que gerou prejuízo à autora, 

visto que o valor será cobrado futuramente da reclamante no momento de 

adimplir o financiamento, havendo ainda cobrança de juros sobre esse 

valor no decorrer de todo o curso, até o adimplemento. Portanto, tal valor 

não deveria nem ter sido financiado, de modo que deve a Universidade 

compensar a autora pelo prejuízo da maneira mais rápida possível, a fim 

de minorar os danos financeiros causados. Destarte, considero que a 

instituição de ensino deverá ressarcir ao estudante financiado, em moeda 

corrente, os repasses do FIES recebidos, referentes às parcelas da 

semestralidade não cursadas, a restituição pretendida é medida imperiosa. 

Entretanto, considero temerário liberar tal valor de maneira única e 

antecipadamente à requerente, visto que a mesma ainda não começou a 

quitar as parcelas do seu financiamento, o qual somente é quitado após o 

término do curso, ou seja, daqui a alguns anos. Também, não considero 

justa a hipótese de devolução somente ao final do curso, como pretendido 

pela requerida, pois como já explicitei acima, o valor financiado sofre 

incidência de juros e correção, e prejudicaria a autora no pagamento final 

do valor financiado. Assim, entendo que a melhor solução ao caso é a 

compensação do valor devido imediatamente nos próximos semestres a 

serem cursados pela autora, sendo isso plenamente possível por parte da 

universidade, que deve, ao fazer o aditamento semestral, deduzir do valor 

do contrato (semestralidade) o valor aqui reconhecido como devido, que 

alcança R$7.503,53. Vale ressaltar, que o valor do contrato deve ser 

exatamente igual ao valor financiado, a fim de que não se repita o erro já 

cometido pela universidade e gere maiores prejuízos à parte autora. Nesse 

sentido, é o entendimento jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. PEDIDO 

DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REMATRÍCULA E RENOVAÇÃO DO 

FINANCIAMENTO. TRANCAMENTO DO CURSO APÓS REPASSE DO 

CRÉDITO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. OMISSÃO DO ESTUDANTE EM 

COMUNICAR O AGENTE FINANCEIRO GESTOR DO FUNDO ESTUDANTIL. 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE, CIENTE DO TRANCAMENTO, RETEVE OS 

VALORES, NÃO OS DEVOLVENDO AO FIES. PARCELA QUE INTEGRARÁ 

O SALDO DEVEDOR A SER QUITADO POSTERIORMENTE PELO ALUNO. 

DEVER DE INDENIZAR. ABATIMENTO DO VALOR RELATIVO À PARCELA 

DO MÊS EM QUE HOUVE O PEDIDO DE TRANCAMENTO. CORREÇÃO 

MONETÉRIA A CONTAR A PARTIR DO REPASSE DO MONTANTE PELO 
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FIES AO ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RECURSO INOMINADO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005820873, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 30/08/2016) Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para o efeito de condenar a reclamada a 

abater do valor do contrato do semestre seguinte ao da publicação da 

presente sentença o valor de R$7.503,53 (sete mil quinhentos e três reais 

e cinquenta e três centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir 

do desembolso, e acrescido de juros legais, a partir da data da citação 

(NCPC, art. 240), devendo ainda o valor do contrato ser exatamente igual 

ao valor financiado, nos termos da fundamentação. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Sorriso/MT, 19 de abril de 2018. Janaína 

L. Franz Tartari Juíza Leiga 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, 

25 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004161-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA GHAFORYT LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 de 

JANEIRO de 2019, às 11:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004052-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM (ADVOGADO(A))

REGINALDO CESAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004052-26.2017.8.11.0040 REQUERENTE: REGINALDO CESAR DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Decido a 

lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

reclamação proposta por REGINALDO CESAR DE SOUZA em face de 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A., alegando, em suma, que 

constatou a existência de registro negativo perante cadastro de restrição 

ao crédito, providenciado pelo reclamado. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer relacionamento com o reclamado, apto a justificar a inscrição. 

Postulou a declaração de inexistência da dívida, bem como a reparação 

pelos danos morais suportados. A parte reclamada, por seu turno, alegou 

que não há ato ilícito por ela praticado, que a dívida é legítima, bem como 

não ocorreu a incidência de danos morais. Para comprovar suas 

alegações juntou cópia do contrato firmado pelo reclamante. Pois bem. O 

reclamante sustenta, com todas as suas forças, que não fez qualquer tipo 

de contratação com o reclamado, sustentando que a assinatura do 

documento é falsa. Por outro lado, o reclamado sustenta a existência de 

relação jurídica com a reclamante, consubstanciada no referido 

documento de contrato. No caso, percebe-se que o deslinde da questão 

está atrelado em saber se a assinatura constante no contrato é o não da 

reclamante, a depender, portanto, de prova pericial complexa (perícia 

grafotécnica), que foge da alçada dos Juizados Especiais Cíveis, por não 

se harmonizar com os seus princípios norteadores, notadamente aqueles 

explicitados na Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, a lição de Humberto 

Theodoro Júnior: "A prova técnica é admissível no Juizado Especial, 

quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a 

forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O 

perito escolhido pelo Juiz será convocado para a audiência, onde prestará 

as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não 

for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do 

técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito 

será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e 

as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados 

Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a 

compor 'causas cíveis de menor complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). 

[sem destaque no original] A jurisprudência também é unânime nesse 

sentido. Confira-se: “CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA QUANTO AO LANÇAMENTO DE 

IMPRESSÃO DIGITAL. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. NECESSIDADE DE 

PROVA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOLÓGICA NO SISTEMA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. 1. Considerando que a autora nega seja sua a 

impressão digital lançada no documento da fl. 128 apresentado pela ré, 

impõe-se seja ratificada a sentença de primeiro grau que determinou a 

extinção do feito, porquanto inviável, em sede de Juizados Especiais 

Cíveis, a realização de perícia técnica visando confirmar a autenticidade 

da firma apresentada pela instituição ré, sobretudo porque a autora é 

pessoa idosa e analfabeta. A mídia acostada aos autos evidencia que a ré 

Magazine Luiza afirma a suposta existência de acordo realizado com a 

demandante, o que enseja ainda maior dúvida quanto à existência ou não 

de contratação ou fraude. 2. Em que pese alegue a recorrente não ter 

contratado qualquer empréstimo ou solicitado cartões das rés, havendo 

controvérsia em relação à impressão digital da demandante, necessário o 

exame do documento por pessoa com conhecimentos técnicos. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJRS. Recurso Cível n. 71005312368. Primeira Turma Recursal Cível. 

Relatora MARTA BORGES ORTIZ. Julgado em 24-03-2015). [sem destaque 

no original] “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A 

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O 

DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 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. GOES 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. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 

de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005342-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA (ADVOGADO(A))

Elizandra Schnell Engels (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Processo: 1005342-76.2017.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

não foi intimada da sentença proferida no ID. 12806444, vez que o patrono 

não havia sido habilitado nos autos até a presente data. Razão pela qual, 
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impulsiono esses autos a fim de intimar a parte reclamada da sentença de 

ID. 12806444, bem como para intimar o advogado da parte Reclamada dos 

Embargos de Declaração opostos no evento de Id. 13049973, para que, 

querendo, apresente resposta no prazo de 05 (cinco) dias. O referido é 

verdade e dou fé. Sorriso/MT, 02 de outubro de 2018. Elite Capitanio 

Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004165-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

ELENICE NOEMI SEHN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 de 

JANEIRO de 2019, às 11:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005002-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

MARLEANE MATOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA (ADVOGADO(A))

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005002-35.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.475,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Trata-se de reclamação 

proposta por MARLEANE MATOS DOS SANTOS em face de L. A. M. 

FOLINI COBRANÇAS - ME, em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito frente à reclamada, referente ao Contrato n. 

010431733/001238434, no valor de R$475,00 (quatrocentos e setenta e 

cinco reais); e b) a condenação da reclamada a título de indenização por 

danos morais. A reclamante sustenta que, a despeito de não ter realizado 

qualquer contratação, 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. 

010431733/001238434, no valor de R$475,00 (quatrocentos e setenta e 

cinco reais), situação que lhe ocasionou danos morais. Audiência de 

conciliação restou infrutífera (Id. 11675835). A empresa reclamada 

apresentou contestação no Id. 11667848. Em síntese, sustenta que a 

parte reclamante realizou em 07-7-2013 a aquisição de uma “COLEÇÃO DE 

LIVROS NOVO TRATAMENTO DE BELEZA”, no valor de R$950,00 

(novecentos e cinquenta reais), a qual foi entregue na residência da parte 

reclamante. Argumenta que a parte reclamante não realizou o pagamento 

de quaisquer das 10 (dez) prestações ajustadas, inexistindo, desse modo, 

ilícito a ensejar a reparação pretendida. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial, bem assim apresenta 

pedido contraposto, objetivando que seja a parte reclamante condenada a 

efetuar o pagamento do débito por ela impugnado. Impugnação à 

contestação consta no Id. 11792113. Em síntese, a parte reclamante 

rechaça todas as alegações da parte reclamada, 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. 010431733/001238434, o qual 

gerou a inscrição do nome da parte reclamante em órgãos de proteção ao 

crédito no valor de no valor de R$475,00 (quatrocentos e setenta e cinco 

reais). Não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso 

em crivo a inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte 

reclamada comprovar a licitude do registro impugnado pela parte 

reclamante. Frise-se que a parte reclamante sustenta que não efetuou 

qualquer contratação dos serviços ofertados pela parte reclamada. Já a 

parte reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar que a parte 

reclamante de fato realizou a contratação dos serviços que oferta, 

notadamente a aquisição de uma “COLEÇÃO DE LIVROS NOVO 

TRATAMENTO DE BELEZA”, no valor de R$950,00 (novecentos e 

cinquenta reais), dever processual que lhe foi atribuído por força do art. 

6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, limitando-se a anexar em sua 

contestação imagens de seu sistema de informação, o que, por si só, não 

demonstra a contratação impugnada, tampouco que de fato realizou a 

entrega do produto supostamente adquirido pela parte reclamante. Quanto 

aos danos morais. A conduta ilícita da parte reclamada está demonstrada, 

porquanto inscreveu o nome da parte reclamante em órgãos de proteção 

ao crédito por dívida relacionada à suposta aquisição de um produto – 

COLEÇÃO DE LIVROS NOVO TRATAMENTO DE BELEZA – pela parte 

reclamante (Id. 10054462), acarretando danos morais. 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: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 

JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 

SÚMULA 54/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta 

Corte Superior possui entendimento uniforme no sentido de que a 

inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de 

inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a 

própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. A 

quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra exorbitante, o 

que afasta a necessidade de intervenção desta Corte Superior. Incidência 

da Súmula 7/STJ. 3. Os juros de mora são devidos a partir do evento 

danoso, conforme enunciado da Súmula 54/STJ. 4. Agravo não provido.” 

(STJ. AgRg no AREsp n. 346089. Quarta Turma. Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO. Julgado em 03-9-2013). 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 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. Nesses termos, tenho por caracterizado o dano moral 

indenizável, e 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$6.000,00 (seis mil reais). 

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 do débito impugnado pela parte reclamante, 

referente ao Contrato n. 010431733/001238434, no valor de R$475,00 
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(quatrocentos e setenta e cinco reais); 2) CONDENAR a parte reclamada a 

pagar à 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); 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 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. 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: 1005002-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

MARLEANE MATOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA (ADVOGADO(A))

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005002-35.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.475,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Trata-se de reclamação 

proposta por MARLEANE MATOS DOS SANTOS em face de L. A. M. 

FOLINI COBRANÇAS - ME, em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito frente à reclamada, referente ao Contrato n. 

010431733/001238434, no valor de R$475,00 (quatrocentos e setenta e 

cinco reais); e b) a condenação da reclamada a título de indenização por 

danos morais. A reclamante sustenta que, a despeito de não ter realizado 

qualquer contratação, 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. 

010431733/001238434, no valor de R$475,00 (quatrocentos e setenta e 

cinco reais), situação que lhe ocasionou danos morais. Audiência de 

conciliação restou infrutífera (Id. 11675835). A empresa reclamada 

apresentou contestação no Id. 11667848. Em síntese, sustenta que a 

parte reclamante realizou em 07-7-2013 a aquisição de uma “COLEÇÃO DE 

LIVROS NOVO TRATAMENTO DE BELEZA”, no valor de R$950,00 

(novecentos e cinquenta reais), a qual foi entregue na residência da parte 

reclamante. Argumenta que a parte reclamante não realizou o pagamento 

de quaisquer das 10 (dez) prestações ajustadas, inexistindo, desse modo, 

ilícito a ensejar a reparação pretendida. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial, bem assim apresenta 

pedido contraposto, objetivando que seja a parte reclamante condenada a 

efetuar o pagamento do débito por ela impugnado. Impugnação à 

contestação consta no Id. 11792113. Em síntese, a parte reclamante 

rechaça todas as alegações da parte reclamada, 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. 010431733/001238434, o qual 

gerou a inscrição do nome da parte reclamante em órgãos de proteção ao 

crédito no valor de no valor de R$475,00 (quatrocentos e setenta e cinco 

reais). Não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso 

em crivo a inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte 

reclamada comprovar a licitude do registro impugnado pela parte 

reclamante. Frise-se que a parte reclamante sustenta que não efetuou 

qualquer contratação dos serviços ofertados pela parte reclamada. Já a 

parte reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar que a parte 

reclamante de fato realizou a contratação dos serviços que oferta, 

notadamente a aquisição de uma “COLEÇÃO DE LIVROS NOVO 

TRATAMENTO DE BELEZA”, no valor de R$950,00 (novecentos e 

cinquenta reais), dever processual que lhe foi atribuído por força do art. 

6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, limitando-se a anexar em sua 

contestação imagens de seu sistema de informação, o que, por si só, não 

demonstra a contratação impugnada, tampouco que de fato realizou a 

entrega do produto supostamente adquirido pela parte reclamante. Quanto 

aos danos morais. A conduta ilícita da parte reclamada está demonstrada, 

porquanto inscreveu o nome da parte reclamante em órgãos de proteção 

ao crédito por dívida relacionada à suposta aquisição de um produto – 

COLEÇÃO DE LIVROS NOVO TRATAMENTO DE BELEZA – pela parte 

reclamante (Id. 10054462), acarretando danos morais. 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: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 

JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 

SÚMULA 54/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta 

Corte Superior possui entendimento uniforme no sentido de que a 

inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de 

inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a 

própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. A 

quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra exorbitante, o 

que afasta a necessidade de intervenção desta Corte Superior. Incidência 

da Súmula 7/STJ. 3. Os juros de mora são devidos a partir do evento 

danoso, conforme enunciado da Súmula 54/STJ. 4. Agravo não provido.” 

(STJ. AgRg no AREsp n. 346089. Quarta Turma. Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO. Julgado em 03-9-2013). 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 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. Nesses termos, tenho por caracterizado o dano moral 

indenizável, e 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$6.000,00 (seis mil reais). 

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 do débito impugnado pela parte reclamante, 

referente ao Contrato n. 010431733/001238434, no valor de R$475,00 

(quatrocentos e setenta e cinco reais); 2) CONDENAR a parte reclamada a 

pagar à 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); e 3) 
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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 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. 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: 1004167-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

ROMEU ALVES LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 de 

JANEIRO de 2019, às 11:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001984-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

ÁGUAS DE SORRISO (RÉU)

WAGNER JERREM PEREIRA (ADVOGADO(A))

A DE LIMA E SILVA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

BRUNO ALBERTO DIAS SOUSA (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO Nº 1001984-40.2016.811.0040. 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 para se 

manifestar o Depósito Judicial, no ID nº 15688103, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito, devendo informar o número da 

conta para liberação do valor. Sorriso/MT, 02 de outubro de 2018. Elite 

Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003195-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM GUARIPUNA DE LIMA (EXECUTADO)

 

Processo: 1003195-77.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do 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. 10888811, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 02 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010214-49.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVAN CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010214-49.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. I - Embora intimada, a parte 

reclamante não regularizou o vício sanável constatado (Comprovante de 

endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular 

do comprovante apresentado), diante do que se impõe o indeferimento da 

inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e DEIXO DE 

RESOLVER O MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do NCPC. III - Sem custas. 

IV - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. V - Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. 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. 9099/95 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. Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 26 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003072-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCISCA PROVIDENCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 de 

JANEIRO de 2019, às 13:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011414-04.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARMORARIA TODESSAN LTDA - ME (EXEQUENTE)

RAFAEL ESTEVES STELLATO (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON ROBERTO MARTINS (EXECUTADO)

 

Processo: 8011414-04.2010.8.11.0040 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, indique o endereço atualizado da parte executada, sob pena de 

extinção. Sorriso/MT, 02 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010325-72.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN (ADVOGADO(A))

CENTRO EDUCACIONAL DE 1 E 2 GRAU VINICIUS DE MORAES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR LEITE DE ALMEIDA DAL MORO (EXECUTADO)

EDSON DAL MORO (EXECUTADO)

 

Processo: 8010325-72.2012.8.11.0040 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. 11233415, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 02 de 
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outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000891-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZELINO PEREIRA PINTO (REQUERENTE)

RAFAEL ANGELO DAL BO (ADVOGADO(A))

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000891-08.2017.8.11.0040 REQUERENTE: BRAZELINO PEREIRA PINTO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Decido a lide, com dispensa do 

relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação proposta por 

BRAZELINO PEREIRA PINTO em face de BANCO BRADESCO S.A., 

alegando, em suma, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, providenciado pelo reclamado. 

Aduz, porém, que não mantém qualquer relacionamento com o reclamado, 

apto a justificar a inscrição. Postulou a declaração de inexistência da 

dívida, bem como a reparação pelos danos morais suportados. A parte 

reclamada, por seu turno, alegou que não há ato ilícito por ela praticado, 

que a dívida é legítima, bem como não ocorreu a incidência de danos 

morais. Para comprovar suas alegações juntou cópia do contrato firmado 

pelo reclamante. Pois bem. O reclamante sustenta, com todas as suas 

forças, que não fez qualquer tipo de contratação com o reclamado, 

sustentando que a assinatura do documento é falsa. Por outro lado, o 

reclamado sustenta a existência de relação jurídica com a reclamante, 

consubstanciada no referido documento de contrato. No caso, percebe-se 

que o deslinde da questão está atrelado em saber se a assinatura 

constante no contrato é o não da reclamante, a depender, portanto, de 

prova pericial complexa (perícia grafotécnica), que foge da alçada dos 

Juizados Especiais Cíveis, por não se harmonizar com os seus princípios 

norteadores, notadamente aqueles explicitados na Lei n. 9.099/95. Nesse 

sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: "A prova técnica é 

admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a 

exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais 

do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz será convocado 

para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor 

da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de 

simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser 

considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado 

Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça 

comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento 

constitucional, são destinados apenas a compor 'causas cíveis de menor 

complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito 

Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). [sem destaque no original] A 

jurisprudência também é unânime nesse sentido. Confira-se: 

“CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. 

NEGATIVA QUANTO AO LANÇAMENTO DE IMPRESSÃO DIGITAL. 

AUTORA IDOSA E ANALFABETA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA GRAFOLÓGICA NO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 1. 

Considerando que a autora nega seja sua a impressão digital lançada no 

documento da fl. 128 apresentado pela ré, impõe-se seja ratificada a 

sentença de primeiro grau que determinou a extinção do feito, porquanto 

inviável, em sede de Juizados Especiais Cíveis, a realização de perícia 

técnica visando confirmar a autenticidade da firma apresentada pela 

instituição ré, sobretudo porque a autora é pessoa idosa e analfabeta. A 

mídia acostada aos autos evidencia que a ré Magazine Luiza afirma a 

suposta existência de acordo realizado com a demandante, o que enseja 

ainda maior dúvida quanto à existência ou não de contratação ou fraude. 

2. Em que pese alegue a recorrente não ter contratado qualquer 

empréstimo ou solicitado cartões das rés, havendo controvérsia em 

relação à impressão digital da demandante, necessário o exame do 

documento por pessoa com conhecimentos técnicos. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJRS. Recurso Cível n. 71005312368. Primeira Turma Recursal Cível. 

Relatora MARTA BORGES ORTIZ. Julgado em 24-03-2015). [sem destaque 

no original] “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A 

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O 

DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 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. GOES 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. Isento de custas e honorários advocatícios (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 31 de 

outubro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000891-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZELINO PEREIRA PINTO (REQUERENTE)

RAFAEL ANGELO DAL BO (ADVOGADO(A))

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000891-08.2017.8.11.0040 REQUERENTE: BRAZELINO PEREIRA PINTO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Decido a lide, com dispensa do 

relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação proposta por 

BRAZELINO PEREIRA PINTO em face de BANCO BRADESCO S.A., 

alegando, em suma, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, providenciado pelo reclamado. 

Aduz, porém, que não mantém qualquer relacionamento com o reclamado, 

apto a justificar a inscrição. Postulou a declaração de inexistência da 

dívida, bem como a reparação pelos danos morais suportados. A parte 

reclamada, por seu turno, alegou que não há ato ilícito por ela praticado, 

que a dívida é legítima, bem como não ocorreu a incidência de danos 

morais. Para comprovar suas alegações juntou cópia do contrato firmado 

pelo reclamante. Pois bem. O reclamante sustenta, com todas as suas 

forças, que não fez qualquer tipo de contratação com o reclamado, 

sustentando que a assinatura do documento é falsa. Por outro lado, o 

reclamado sustenta a existência de relação jurídica com a reclamante, 

consubstanciada no referido documento de contrato. No caso, percebe-se 

que o deslinde da questão está atrelado em saber se a assinatura 

constante no contrato é o não da reclamante, a depender, portanto, de 

prova pericial complexa (perícia grafotécnica), que foge da alçada dos 

Juizados Especiais Cíveis, por não se harmonizar com os seus princípios 

norteadores, notadamente aqueles explicitados na Lei n. 9.099/95. Nesse 

sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: "A prova técnica é 

admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a 

exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais 

do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz será convocado 

para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor 

da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de 

simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser 

considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado 

Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça 

comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento 

constitucional, são destinados apenas a compor 'causas cíveis de menor 

complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito 
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Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). [sem destaque no original] A 

jurisprudência também é unânime nesse sentido. Confira-se: 

“CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. 

NEGATIVA QUANTO AO LANÇAMENTO DE IMPRESSÃO DIGITAL. 

AUTORA IDOSA E ANALFABETA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA GRAFOLÓGICA NO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 1. 

Considerando que a autora nega seja sua a impressão digital lançada no 

documento da fl. 128 apresentado pela ré, impõe-se seja ratificada a 

sentença de primeiro grau que determinou a extinção do feito, porquanto 

inviável, em sede de Juizados Especiais Cíveis, a realização de perícia 

técnica visando confirmar a autenticidade da firma apresentada pela 

instituição ré, sobretudo porque a autora é pessoa idosa e analfabeta. A 

mídia acostada aos autos evidencia que a ré Magazine Luiza afirma a 

suposta existência de acordo realizado com a demandante, o que enseja 

ainda maior dúvida quanto à existência ou não de contratação ou fraude. 

2. Em que pese alegue a recorrente não ter contratado qualquer 

empréstimo ou solicitado cartões das rés, havendo controvérsia em 

relação à impressão digital da demandante, necessário o exame do 

documento por pessoa com conhecimentos técnicos. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJRS. Recurso Cível n. 71005312368. Primeira Turma Recursal Cível. 

Relatora MARTA BORGES ORTIZ. Julgado em 24-03-2015). [sem destaque 

no original] “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A 

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O 

DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 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. GOES 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. Isento de custas e honorários advocatícios (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 31 de 

outubro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004062-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIR CUNHA DE SOUSA (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

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 SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004062-70.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Trata-se de reclamação proposta por SILVANIR 

CUNHA DE SOUSA em face de BANCO BRADESCO S.A., em que 

pretende: a) a antecipação da tutela para retirada do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito; b) a declaração de inexistência de débito 

frente à reclamada; c) a condenação da reclamada a título de indenização 

por danos morais. O reclamante sustenta que, conquanto não tenha 

efetuado qualquer contratação com a empresa reclamada, foi 

surpreendido com uma anotação em órgãos de proteção ao crédito por ele 

efetuada. Audiência de conciliação realizada 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. 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) Pois 

bem, no que diz com o mérito, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º. O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte reclamante, 

conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido.” (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). 

Nessa toada, tenho que a reclamada logrou êxito em se desincumbir do 

ônus probatório, pois comprovou, de forma adequada, a existência de 

relação contratual com o reclamante, bem assim o seu inadimplemento a 

ensejar a inclusão de seus dados em órgãos de proteção ao crédito. Os 

documentos que acompanham a contestação indicam que a reclamante, 

ao contrário do afirmado na inicial, efetuou a contratação dos serviços 

ofertados pela empresa reclamada. Logo, não há que se falar em ilícito a 

ser indenizado. Importa frisar que responde por perdas e danos aquele 

que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente (CPC-2015, art. 79). 

As hipóteses de litigância de má-fé encontram-se descritas no art. 80 do 

CPC-2015, dentre elas, estão: deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos. Ao 

formular pretensão alterando, de forma maliciosa, a verdade dos fatos – 

existência de contratação de serviços ofertados pela empresa reclamada 

–, o reclamante incorreu em litigância de má-fé, reforçada pelo pedido de 

desistência da pretensão após a apresentação dos documentos que 

demonstram a efetiva contratação. Desse modo, o reclamante deve ser 

condenado a pagar multa, correspondente a 05% (cinco por cento) do 

valor corrigido da causa, bem assim a indenizar a parte contrária pelos 

prejuízos que esta sofreu, e a arcar com os honorários advocatícios e 

com todas as despesas que efetuou, no termos do art. 81, caput, do 

CPC-2015. Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Considerando a 

litigância de má-fé do reclamante (CPC-2015, art. 80, incisos I e II), 

condeno-o ao pagamento de multa no valor correspondente a 05% (cinco 

por cento) do valor corrigido da causa (CPC, art. 81), bem como ao 

pagamento das custas processuais e de honorários em favor da douta 
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defesa da empresa reclamada (Lei n. 9.099/95, art. 55), os quais arbitro 

em 15% sobre a mesma base. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, 

para homologação ou substituição do presente projeto de sentença na 

forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo 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, 

26 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004062-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIR CUNHA DE SOUSA (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

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 SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004062-70.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Trata-se de reclamação proposta por SILVANIR 

CUNHA DE SOUSA em face de BANCO BRADESCO S.A., em que 

pretende: a) a antecipação da tutela para retirada do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito; b) a declaração de inexistência de débito 

frente à reclamada; c) a condenação da reclamada a título de indenização 

por danos morais. O reclamante sustenta que, conquanto não tenha 

efetuado qualquer contratação com a empresa reclamada, foi 

surpreendido com uma anotação em órgãos de proteção ao crédito por ele 

efetuada. Audiência de conciliação realizada 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. 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) Pois 

bem, no que diz com o mérito, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º. O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte reclamante, 

conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido.” (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). 

Nessa toada, tenho que a reclamada logrou êxito em se desincumbir do 

ônus probatório, pois comprovou, de forma adequada, a existência de 

relação contratual com o reclamante, bem assim o seu inadimplemento a 

ensejar a inclusão de seus dados em órgãos de proteção ao crédito. Os 

documentos que acompanham a contestação indicam que a reclamante, 

ao contrário do afirmado na inicial, efetuou a contratação dos serviços 

ofertados pela empresa reclamada. Logo, não há que se falar em ilícito a 

ser indenizado. Importa frisar que responde por perdas e danos aquele 

que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente (CPC-2015, art. 79). 

As hipóteses de litigância de má-fé encontram-se descritas no art. 80 do 

CPC-2015, dentre elas, estão: deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos. Ao 

formular pretensão alterando, de forma maliciosa, a verdade dos fatos – 

existência de contratação de serviços ofertados pela empresa reclamada 

–, o reclamante incorreu em litigância de má-fé, reforçada pelo pedido de 

desistência da pretensão após a apresentação dos documentos que 

demonstram a efetiva contratação. Desse modo, o reclamante deve ser 

condenado a pagar multa, correspondente a 05% (cinco por cento) do 

valor corrigido da causa, bem assim a indenizar a parte contrária pelos 

prejuízos que esta sofreu, e a arcar com os honorários advocatícios e 

com todas as despesas que efetuou, no termos do art. 81, caput, do 

CPC-2015. Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Considerando a 

litigância de má-fé do reclamante (CPC-2015, art. 80, incisos I e II), 

condeno-o ao pagamento de multa no valor correspondente a 05% (cinco 

por cento) do valor corrigido da causa (CPC, art. 81), bem como ao 

pagamento das custas processuais e de honorários em favor da douta 

defesa da empresa reclamada (Lei n. 9.099/95, art. 55), os quais arbitro 

em 15% sobre a mesma base. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, 

para homologação ou substituição do presente projeto de sentença na 

forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo 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, 

26 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004506-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

GECIANA SIMAO DE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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: 

1004506-06.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Trata-se de reclamação proposta por GECIANA 

SIMAO DE ALMEIDA DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A., em 

que pretende: a) a antecipação da tutela para retirada do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito; b) a declaração de inexistência de débito 

frente à reclamada; c) a condenação da reclamada a título de indenização 

por danos morais. A reclamante sustenta que, conquanto não tenha 

efetuado qualquer contratação com a empresa reclamada, foi 

surpreendido com uma anotação em órgãos de proteção ao crédito por ele 

efetuada. Audiência de conciliação realizada restou infrutífera. A empresa 
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reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de 

conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por parte do 

reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu 

nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Pois 

bem, no que diz com o mérito, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º. O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte reclamante, 

conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido.” (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). 

Nessa toada, tenho que a reclamada logrou êxito em se desincumbir do 

ônus probatório, pois comprovou, de forma adequada, a existência de 

relação contratual com o reclamante, bem assim o seu inadimplemento a 

ensejar a inclusão de seus dados em órgãos de proteção ao crédito. Os 

documentos que acompanham a contestação indicam que a reclamante, 

ao contrário do afirmado na inicial, efetuou a contratação dos serviços 

ofertados pela empresa reclamada. Logo, não há que se falar em ilícito a 

ser indenizado. Importa frisar que responde por perdas e danos aquele 

que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente (CPC-2015, art. 79). 

As hipóteses de litigância de má-fé encontram-se descritas no art. 80 do 

CPC-2015, dentre elas, estão: deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos. Ao 

formular pretensão alterando, de forma maliciosa, a verdade dos fatos – 

existência de contratação de serviços ofertados pela empresa reclamada 

–, o reclamante incorreu em litigância de má-fé, reforçada pelo pedido de 

desistência da pretensão após a apresentação dos documentos que 

demonstram a efetiva contratação. Desse modo, o reclamante deve ser 

condenado a pagar multa, correspondente a 05% (cinco por cento) do 

valor corrigido da causa, bem assim a indenizar a parte contrária pelos 

prejuízos que esta sofreu, e a arcar com os honorários advocatícios e 

com todas as despesas que efetuou, no termos do art. 81, caput, do 

CPC-2015. Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Considerando a 

litigância de má-fé do reclamante (CPC-2015, art. 80, incisos I e II), 

condeno-o ao pagamento de multa no valor correspondente a 05% (cinco 

por cento) do valor corrigido da causa (CPC, art. 81), bem como ao 

pagamento das custas processuais e de honorários em favor da douta 

defesa da empresa reclamada (Lei n. 9.099/95, art. 55), os quais arbitro 

em 15% sobre a mesma base. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, 

para homologação ou substituição do presente projeto de sentença na 

forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo 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, 

26 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004506-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

GECIANA SIMAO DE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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: 

1004506-06.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Trata-se de reclamação proposta por GECIANA 

SIMAO DE ALMEIDA DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A., em 

que pretende: a) a antecipação da tutela para retirada do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito; b) a declaração de inexistência de débito 

frente à reclamada; c) a condenação da reclamada a título de indenização 

por danos morais. A reclamante sustenta que, conquanto não tenha 

efetuado qualquer contratação com a empresa reclamada, foi 

surpreendido com uma anotação em órgãos de proteção ao crédito por ele 

efetuada. Audiência de conciliação realizada 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. 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) Pois 

bem, no que diz com o mérito, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º. O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte reclamante, 

conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 
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inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido.” (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). 

Nessa toada, tenho que a reclamada logrou êxito em se desincumbir do 

ônus probatório, pois comprovou, de forma adequada, a existência de 

relação contratual com o reclamante, bem assim o seu inadimplemento a 

ensejar a inclusão de seus dados em órgãos de proteção ao crédito. Os 

documentos que acompanham a contestação indicam que a reclamante, 

ao contrário do afirmado na inicial, efetuou a contratação dos serviços 

ofertados pela empresa reclamada. Logo, não há que se falar em ilícito a 

ser indenizado. Importa frisar que responde por perdas e danos aquele 

que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente (CPC-2015, art. 79). 

As hipóteses de litigância de má-fé encontram-se descritas no art. 80 do 

CPC-2015, dentre elas, estão: deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos. Ao 

formular pretensão alterando, de forma maliciosa, a verdade dos fatos – 

existência de contratação de serviços ofertados pela empresa reclamada 

–, o reclamante incorreu em litigância de má-fé, reforçada pelo pedido de 

desistência da pretensão após a apresentação dos documentos que 

demonstram a efetiva contratação. Desse modo, o reclamante deve ser 

condenado a pagar multa, correspondente a 05% (cinco por cento) do 

valor corrigido da causa, bem assim a indenizar a parte contrária pelos 

prejuízos que esta sofreu, e a arcar com os honorários advocatícios e 

com todas as despesas que efetuou, no termos do art. 81, caput, do 

CPC-2015. Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Considerando a 

litigância de má-fé do reclamante (CPC-2015, art. 80, incisos I e II), 

condeno-o ao pagamento de multa no valor correspondente a 05% (cinco 

por cento) do valor corrigido da causa (CPC, art. 81), bem como ao 

pagamento das custas processuais e de honorários em favor da douta 

defesa da empresa reclamada (Lei n. 9.099/95, art. 55), os quais arbitro 

em 15% sobre a mesma base. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, 

para homologação ou substituição do presente projeto de sentença na 

forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo 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, 

26 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006260-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1006260-80.2017.811.0040. 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 para se 

manifestar o Depósito Judicial, no ID nº 14954786, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito, devendo informar o número da 

conta para liberação do valor. Sorriso/MT, 02 de outubro de 2018. Elite 

Capitanio, Gestora Judicial.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005770-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

FABIANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005770-24.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FABIANA DOS SANTOS 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

reclamação c com pedido de tutela antecipada, sob a alegação de que 

recebeu uma carta da reclamada referente a uma multa, a qual seria 

oriunda de irregularidade no hidrômetro. Aduz que o valor cobrado é 

indevido, bem como que houve a suspensão do fornecimento da água, 

pugnando que a ré proceda com a religação do fornecimento da água. É o 

sucinto relatório. Decido. Analisando os autos, constato que, a suspensão 

do fornecimento de água se refere a dívidas antigas, consoante se denota 

dos documentos acostados aos autos. Logo, pelo menos nessa análise 

sumária, constato que de dívida atual não se trata, independentemente da 

existência, ou não, do débito. Nestes casos, “(...)”A jurisprudência do STJ 

firmou o entendimento de que é vedada a suspensão no fornecimento de 

serviços de energia e água em razão de débitos pretéritos. O corte 

pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do 

consumo. (...) (STJ. 1ª T. AgRg no AREsp 752.030/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, J. 20/10/2015, DJe 04/11/2015) Destarte, 

constato a plausibilidade do direito invocado, tendo em vista que o corte no 

fornecimento da água não se justifica em se tratando de dívida pretérita, 

consoante remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores. Quanto ao 

periculum in mora, o simples fato de o requerente ser privado injustamente 

de serviço essencial, já é suficiente para o deferimento da medida liminar, 

visto que a dívida está sendo discutida em juízo, não sendo justo, nem 

razoável, a interrupção no fornecimento da água. Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que estão presentes os requisitos necessários à concessão 

da liminar pleiteada. Posto isso, DEFIRO LIMINARMENTE O PEDIDO 

ANTECIPATÓRIO, nos termos do art. 300, do NCPC, DETERMINANDO QUE 

A REQUERIDA PROCEDA COM A RELIGAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA, NO 

PRAZO DE 24 HORAS, ABSTENDO-SE DE EFETUAR NOVA SUSPENSÃO 

DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE CONSUMIDORA da autora, 

com relação ao débito pretérito, devendo os pagamentos mensais se 

circunscreverem ao respectivo consumo. Para o caso de desobediência, 

fixo multa no valor de R$500,00. Tendo em vista a verossimilhança 

apontada, bem como a facilidade de a reclamada comprovar inverdades 

dos fatos alegados pela 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 reclamante, 

observando-se a audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005355-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE PARTICHELI DE MARCHI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO JOICE PARTICHELI DE MARCHI MUNICIPIO 

DE SORRISO/MT e outros Código n. 1005355-75.2017.8.11.0040 Vistos 

etc. Tempestivo, recebo o recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 

da Lei n. 9.099/95). Apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos 

à Turma Recursal. Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 183008 Nr: 10884-92.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ANHAIA ARAGÃO, THIAGO 

PEREIRA SANTOS, REINALDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER GIOVELLI - 

OAB:17788/O

 Ação Penal nº 10884-92.2017.811.0040 Código 183008

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Réus: Fernando Anhaia Aragão

 Thiago Pereira Santos

 Reinaldo Ribeiro

Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor de FERNANDO ANHAIA ARAGÃO, 

THIAGO PEREIRA SANTOS e REINALDO RIBEIRO, devidamente 

qualificados nos autos, com incurso nos arts. 33, caput, e 35, ambos da 

Lei n.º 11.343/06.

Diz a peça acusatória, em síntese, que:

“I – Consta do inquérito policial que os denunciados FERNANDO ANHAIA 

ARAGÃO, THIAGO PEREIRA SANTOS e REINALDO RIBEIRO, 

associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de entorpecentes 

nesta urbe”.

“II – Infere-se, ainda, que na data de 07 de novembro de 2017, por volta de 

18h30min, em uma residência localizada na Rua Santiago, n.º 264, no 

Bairro Jardim América, nesta urbe, os denunciados FERNANDO ANHAIA 

ARAGÃO, THIAGO PEREIRA SANTOS e REINALDO RIBEIRO transportavam 

e tinham depósito, 04 (quatro) porções de substância análoga a 

“maconha”, sendo, portanto, 11 (onze) pacotes pequenos dessa 

substância, e mais 1 (um) pacote grande de aproximadamente 170g, 03 

(três) pacotes de substância análoga a “pasta base de cocaína”, e duas 

“trouxinhas” de substância análoga a cocaína, (1g), todas causadoras de 

dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar, conforme se extrai do auto de 

apreensão de fls. 09/10, laudo de constatação de droga de fls. 27/36 do 

IP, e laudo preliminar de drogas às fls. 47/51)”. (...) (sic)

Denúncia, fls. 05/07.

Auto de prisão em flagrante delito, fl. 09.

Boletim de ocorrência, fl. 45/48.

Auto de apreensão, fl. 16.

Autos de constatação de substâncias entorpecentes, fls. 37/39 e 40/43.

Laudo preliminar, fls. 54/58.

Resposta à acusação, fls. 94/95.

A denúncia foi recebida em 27 de fevereiro de 2018, fls. 123/124.

 Termo de audiência de instrução, fls. 150/161.

Termo de audiência de instrução em continuação, fls. 174/179.

Laudo pericial definitivo, fls. 219/221.

Alegações finais do Ministério Público (fls. 185/218), expondo que a 

materialidade e a autoria dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e 

associação para o tráfico, imputados aos requeridos, se encontram 

devidamente demonstradas.

 A defesa dos réus THIAGO e REINALDO (fls. 223/239), por seu turno, em 

sede de alegações finais, argumentou que inexiste nos autos 

comprovação efetiva de que os réus tenham praticado os crimes de 

tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico. 

Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de tráfico para o 

delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06, em relação ao 

acusado Reinaldo.

 Alegações finais da defesa do réu FERNANDO (fls. 241/258), por seu 

turno, defendeu a inexistência de provas aptas a configurar as infrações 

penais de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Requereu, por 

fim, a restituição do numerário apreendido.

 Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme 

se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da 

questão de fundo da demanda.

I. Da acusação concernente à prática do crime de tráfico de drogas.

Primeiramente, compulsando o contexto de provas engendrado no 

processo, depreende-se que os resquícios materiais da prática do delito 

estão demonstrados através do auto de prisão em flagrante (fl. 09), do 

boletim de ocorrência (fls. 45/48), do auto de apreensão (fl.16), dos autos 

de constatação de substância entorpecente (fls. 37/39 e 40/43), do laudo 

preliminar (fls. 54/58) e do laudo pericial (fls. 219/221), que são 

corroborados pela prova testemunhal produzida. Com o fito de corroborar 

as assertivas precedentemente externadas, lanço mão do conteúdo das 

declarações exteriorizadas por parte de Rodrigo do Nascimento Grando, 

Victor Hugo Cabelho e Ragael Eloi Amiki (fls. 30, 151/152 e 161), que dão 

suporte a estas afirmações e deixam evidenciar a ocorrência do delito. 

Perfeitamente configurada, portanto, a materialidade do crime de tráfico 

ilícito de entorpecentes [art. 33 da Lei n.º 11.343/2006].

 De outro vértice, no que concerne à análise da autoria da infração penal, 

examinando criteriosamente os fatos submetidos à apreciação, 

depreende-se que os requeridos realizaram postura com o intuito de 

promover a difusão da circulação de substâncias entorpecentes, ao 

transportarem e manter em depósito, para efeito de promover a introdução 

no comércio, determinada quantidade de drogas.

 Destrinchando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que no dia 07 de novembro de 2017, por volta de 18h30min., na residência 

localizada na rua Santiago, n.º 261, bairro Jardim América, nesta urbe, os 

policiais militares lograram êxito em encontrar um prato de vidro, do tipo 

“raso”, contendo resquícios de substância de cor branca-amarelada, 

apresentando resultado positivo para a presença de cocaína, 03 (três) 

porções de cor branco-esverdeada, textura em pedra, acondicionada em 

embalagens plásticas transparentes, com massa bruta no total de 12,88g 

(doze gramas e oitenta e oito centigramas), apresentando resultado 

positivo para a presença de cocaína, 02 (duas) porções de material de cor 

branco-amarelada, textura em pó, acondicionadas em embalagens 

plásticas de cor branca, com massa bruta no total de 0,98g (noventa e oito 

centigramas), apresentando resultado positivo para a presença de 

cocaína, e 12 (doze) porções de material vegetal de tonalidade 

pardo-esverdeada, com massa bruta no total de 163,90g (cento e 

sessenta e três gramas e noventa centrigramas), apresentando resultado 

positivo para a presença de maconha, produtos que se encontram no rol 

de substâncias de uso proscrito pelo Ministério da Saúde — incluída na 

Lista F1, item 10 da Resolução RDC 200 da ANVISA c/c o art. 66 da Lei n.º 

11.343/2006 —, por serem catalisadores de dependência.

E, o confronto/cotejo analítico do emaranhado de provas, proporciona, 

fruto da realização de raciocínio dedutivo, a possibilidade de atribuir-se, 

com segurança categórica, a autoria da infração penal de tráfico ao 

requerido.

A propósito, a respeito da temática ‘sub judice’, lanço mão do conteúdo 

das declarações exteriorizadas por parte da testemunha Rodrigo do 

Nascimento Grando (fl. 30), que asseverou, em sede policial:

“Que confirma que quando foi abordado pela polícia militar estava com uma 

porção de entorpecente nas mãos; que era maconha; que um amigo 

comprou essa porção do Reinaldo Ribeiro; que não conhece Reinaldo; que 

não sabe onde o Reinaldo vende entorpecente; que o depoente é usuário 

de entorpecente; que não conhece o Fernando e nem o Thiago que foram 

juntamente conduzidos; que confirma que foi abordado próximo a cadeia 

pública; que seu amigo pagou dez reais na porção de maconha que o 

depoente possuía; que estava sozinho quando foi abordado; que o 

Reinaldo foi abordado próximo ao colégio Leonel Brizola” (sic).

 Com o objetivo de corroborar com a versão precedentemente externada, 

não é demais enfatizar e destacar o conteúdo do depoimento prestado por 

parte da testemunha policial militar Victor Hugo Cabelho, oportunidade em 

que, na etapa judicial, (fls. 152 e 161), confirmou a existência dos 

entorpecentes na residência e na posse dos acusados, senão vejamos:

“Que estávamos em patrulhamento de rotina e abordamos o Rodrigo; que 

abordamos o Rodrigo e ele estava com uma porção de maconha; que 

indagamos com quem que ele havia adquirido e ele falou disse que foi do 

vulgo “menorzinho”, que é o Reinaldo Ribeiro; que de posse das 

características do Reinaldo Ribeiro, a gente iniciou diligências nas 

proximidades da escola Leonel Brizola; que localizamos o Reinado Ribeiro 

e no momento que ele viu a viatura ele tentou fugir; que abordamos ele e 

ele estava com uma bicicleta SCOTT que tem um valor razoável; que no 

momento da abordagem a gente encontrou com ele duas substâncias 

grandes análogas a maconha, vinte reais e essa bicicleta da marca 

SCOTT, na qual ele disse que adquiriu de um usuário no valor de mil reais; 

que perguntamos pra ele aonde ele trabalha com a boca de fumo e ele 

passou dois endereços, um endereço localizado na avenida Curitiba, 
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bairro Jardim Amazonas e outro localizado na rua Santiago, bairro Jardim 

América; que nesse endereço na Avenida Curitiba, no Jardim Amazonas a 

gente localizou três substâncias análogas a maconha, um rolo de papel 

filme pra embalo de entorpecentes e cento e trinta e cinco reais; que no 

segundo endereço que é na rua Santiago, bairro Jardim América, é uma 

quitinete; que no momento que a gente chegou no local, a gente percebeu 

que o possuía características de boca de fumo e confecção de tatuagens; 

que no momento que a gente chegou no local a gente flagrou o Fernando e 

o Thiago refinando entorpecente em um prato; que eles tentaram fugir e 

apresentaram resistência a prisão; que fizemos a busca no local e 

encontramos meio tablete de maconha, uma pedra e mais duas ou três 

porções de pasta base de cocaína, três munições calibre 22, R$1.710,00 

(mil setecentos e dez reais), uma bicicleta TOTEM, no qual o Fernando 

disse que adquiriu sem nota fiscal, no valor de quatrocentos reais; (...) 

que a bicicleta SCOTT com certeza custa mais que mil reais, esse valor é 

bem baixo; (...) que o local era característico de boca de fumo; que 

inclusive esse local é nas proximidades da escola Leonel Brizola e quando 

fazemos rondas ali, nós sentimos muito o odor de maconha, mas não 

sabíamos da onde vinha; (...) que perguntamos para algumas pessoas 

próximas e eles disseram que o pessoal mudou para aquela casa há 

pouco tempo, tem muito cheiro de drogas e movimentação de pessoas; 

(...) que toda essa informação que a gente colocou no boletim a gente 

conseguiu com o Reinaldo; que a gente foi nesses dois endereços através 

do Reinaldo; que eu não sei dizer se o Reinaldo mora em um desses dois 

endereços, mas quando chegamos e entrevistamos ele e perguntamos 

aonde ele estava trabalhando com a venda de entorpecentes, ele apontou 

pra nós esses dois endereços e fomos diligenciar nesses dois endereços; 

que o que foi levantado é que o Reinaldo estava direto naquelas 

localidades e fazia também tatuagens algo assim, na quitinete, aonde era 

característico de boca de fumo e confecção de tatuagens, tinha bastante 

tintas; que é o local aonde foi encontrado o Fernando e o Thiago; que no 

outro endereço a gente só encontrou três porções de maconha, um rolo 

de papel filme e centro e trinta e cinco reais; que foi indicado pelo 

Reinaldo, que ele dorme lá e a mãe dele mora no mesmo endereço; (...) 

que tudo partimos da abordagem do Rodrigo; (...) que o Fernando e o 

Thiago tentaram fugir pois no momento em que eles nos viram pela janela, 

eles tentaram correr; (...) que o ambiente era bem desorganizado, que 

tinha vários papelotes, pedaços de papel filme; (...)” (sic).

 A título de ilustração, valho-me do conteúdo do depoimento prestado por 

parte da testemunha policial militar Rafael Eloi Amiki (fls. 151 e 161), o qual 

deixou claro que:

“Que antes do Reinaldo a gente abordou o Rodrigo próximo a cadeia 

pública; que ele estava em atitude suspeita e após abordar ele, foi 

localizado uma porção de maconha; que indagado a ele, ele falou que tinha 

pego com o Reinaldo que é o vulgo “menorzinho”; que ele faz a prática do 

tráfico próximo a escola Leonel Brizola e passou pra guarnição também 

características do Reinaldo; que diante dessas informações a nossa 

equipe fez rondas no local e visualizou o Reinaldo que ao perceber a 

viatura tentou empreender fuga; que fizemos abordagem nele e foi 

localizado mais entorpecentes e dinheiro; que perguntado sobre a droga 

ele confessou que faz o tráfico ali naquela região e que usa dois 

endereços pra esconder essa droga; que um dos endereços é no bairro 

Jardim Amazônia, que a mãe dele mora lá também; que nesse endereço foi 

encontrado uma quantia de drogas e o outro endereço fica ali próximo 

mesmo, no Jardim das Américas; que ao chegar nessa casa a gente 

visualizou o Fernando e o Thiago estavam refinando a droga, pra embalar 

e posteriormente fazer a venda; (...) que a maior parte da droga estava na 

quitinete; (...) que foi encontrada bastante droga e munição calibre 22, 

dinheiro e tipo umas pepitas de ouro, que eles falaram que pegaram a 

troco de drogas; (...) que a quitinete lá é bem característica própria pra o 

tráfico de drogas; (...) que eles tentaram empreender fuga da quitinete, pra 

rua, só tem uma saída, tentaram fugir; que quem se diz tatuador é o 

Thiago; (...) que na casa estava o Thiago e o Fernando refinando a droga” 

(sic).

 De efeito, do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no 

processo, máxime do exame contextualizado dos depoimentos externados 

por parte de Victor Hugo Cabelho e Rafael Eloi Amiki (fls. 151/152 e 161), 

denota-se que a exposição dos fatos, que foi veiculada por parte das 

testemunhas, mostra-se extremamente coerente e verossímil, porque 

revela contornos densos de plausibilidade e credibilidade, e pende por 

desconstruir, do ponto de vista probatório, toda a estória apresentada por 

parte do requerido, ao exteriorizar, estreme de dúvidas, que os réus 

dedicavam-se a explorar o comércio de entorpecentes, de maneira que 

não subsistem quaisquer motivos/razões que possam retirar-lhe o atributo 

da confiança. Cumpre ter presente, também, que o teor da versão 

veiculada pelas testemunhas, na etapa investigatória e na fase judicial, 

deixa transparecer extrema dose de coerência e idoneidade, dado à 

existência de identidade/semelhança de detalhes e irrelevantes 

contradições que se limitam à especificação de dados periféricos.

Efetivamente, devido às condições e às circunstâncias de modo, de tempo 

e de lugar que determinada tipologia de infração penal apresenta, derivado 

da forma clandestina e oculta de consumação do delito (como é o caso do 

crime de tráfico ilícito de entorpecentes), depreende-se, por inferência 

racional, que a prova exclusivamente concentrada no depoimento de 

policiais revela-se a tônica, visto que delitos dotados destas 

características são, como via de regra, executados com o objetivo de 

assegurar a impunidade do agente e consumados, inserido em um 

contexto empírico, que inviabiliza que outras pessoas reúnam condições 

de presenciar a concretização dos atos executórios — principalmente 

quando realizada a prisão em flagrante, em que, na maioria avassaladora 

das vezes, as testemunhas presenciais são policiais.

Portanto, nesse influxo de ideias, infere-se, por força de proposição 

lógica, que o depoimento de policiais, que não oferece dúvidas, desponta 

de maneira conclusiva e coerente, materializa-se em harmonia com o 

repertório de subsídios probatórios e que, fruto de raciocínio dedutivo, 

origina juízo de certeza acerca de determinado fato, caracteriza-se como 

mecanismo idôneo/hábil de informação, tendente a render ensejo à 

responsabilidade criminal do agente.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça os 

seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam 

relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

“(...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais 

responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova 

idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em 

Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. 3. Habeas corpus 

não conhecido”. (STJ - HC: 236105 SC 2012/0051884-1, Relator: Ministro 

JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/06/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 12/06/2014)

“(...) 3. O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na 

verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como 

meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando 

colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com 

os demais elementos de prova (...)”. (STJ - HC: 95314 SP 2007/0279956-8, 

Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 

06/03/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 02.06.2008 p. 1)

 Importante mencionar que, a apreensão de razoável quantidade de 

substância entorpecente, que se encontrava armazenada em porções de 

quantidade considerável, de natureza/tipo distintas, se mostra incompatível 

com a condição de usuários e, ao mesmo tempo, demonstra, estreme de 

dúvidas, a prática e a destinação comercial da substância entorpecente.

 Conforme se verifica dos autos, não há falar em absolvição quando 

demonstrado pelas provas que os agentes mantinham “boca de fumo” e 

que as residências vistoriadas eram frequentadas por muitas 

pessoas/usuários, cujas negativas de autoria contraditórias não servem 

para amenizar a conduta prevista no artigo 33, caput, Lei n.º 11.343/06.

A defesa do acusado Reinaldo se esmera na tentativa de demonstrar que 

este é apenas um dependente de drogas e que os entorpecentes 

encontrados em ambas as residências não pertencia aos demais réus, 

mas sim apenas a ele, sendo tais ilícitos para uso próprio.

Ademais, em que pese a justificativa da defesa do acusado Reinaldo em 

não haver nos autos depoimento do Rodrigo, tenho que tal afirmativa 

torna-se inverídica, pois volvendo os olhos à fl. 30 tem-se o depoimento do 

referido usuário e “cliente” de Reinaldo, dando conta de que adquiriu 

entorpecente do acusado.

 A pretensão do acusado Reinaldo de ser absolvido não merece 

acolhimento, em primeiro lugar, porque a dependência toxicológica não se 

traduz em elementos certo para a absolvição, visto que o viciado não está 

impedido de traficar. Em segundo lugar, o fato de os policiais terem 

encontrado os dois réus Fernando e Thiago refinando droga, não 

descaracteriza a sua responsabilidade, pois a residência aonde ambos os 

acusados estavam foi apontada como local/ponto de venda pelo próprio 

acusado Reinaldo, conforme depoimento extremamente detalhados dos 

policiais militares (‘Vide’ termos de declaração de fls. 151/152 e 161).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 209 de 642



De mais a mais, não há dúvida sobre o fato dos policiais terem ido até a 

casa do acusado e lá encontrado droga na posse direta dos acusados 

Fernando e Thiago, porquanto as provas indicam que os usuários de 

entorpecente reuniam-se para consumir/comprar o produto alucinógeno.

 Além do que, a apreensão não se limitou a “baseados” que presumiam o 

consumo imediato, mas sim da quantidade de 17 (dezessete) papelotes 

e/ou tablete já embalados para a venda e/ou sendo preparados. A 

apreensão não foi só de um tipo de entorpecente, mas sim de três tipos de 

droga: cocaína, pasta base e maconha. Essa constatação afasta o crédito 

da tese defensiva de que a droga era somente para consumo, visto que 

nas “bocas de fumo” sempre há variedade de entorpecentes.

Noutro giro, acerca da justificativa de ser o valor em dinheiro apreendido 

proveniente do labor dos acusados, nenhuma renda/ofício foi 

comprovada, não merecendo créditos a tese de que o dinheiro apreendido 

era proveniente de seus trabalhos.

 Ora, até se poderia falar em ausência de provas ou em provas 

insuficientes para emissão de um édito de condenação, não fosse a 

conjunção dos seguintes fatores, a seguir delineados: a) o teor das 

declarações exteriorizadas por parte das testemunhas Victor Hugo 

Cabelho e Rafael Eloi Amiki, que abordam a dinâmica dos fatos e as 

circunstâncias que os envolveram e apontam os réus como os indivíduos 

que deflagraram a ação criminosa; b) a análise das condições em que a 

prisão dos requeridos se operacionalizou, máxime em função da 

apreensão de razoável quantidade de substâncias entorpecentes sob a 

custódia direta dos acusados, sendo estas manipuladas/embaladas no ato 

da  p r i são ;  c )  e ,  po r  de r rade i ro ,  a  ausênc ia  d e 

plausibilidade/verossimilhança da versão apresentada por parte dos réus.

Por via de consequência, exatamente concatenado nesse diapasão de 

ideias, considero a prova engendrada no processo segura, coesa e 

revestida da virtude de evidenciar a dinâmica e a forma como os fatos 

descritos na proposta acusatória se concretizaram, de forma que dúvidas 

não pairam no que diz respeito à autoria da infração penal. Destarte, 

nessa linha de provas e em face da realidade fática que desponta do 

contexto probatório, deduz-se que os elementos de cognição produzidos 

no processo configuram-se como instrumentos suficientes para a edição 

de juízo penal condenatório em detrimento dos acusados.

 D’outra banda, dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, no 

que tange à tese desclassificatória hasteada por parte da defesa técnica 

do réu Reinaldo, penso que está fadada ao insucesso. É que, tendo em 

vista que a Lei n.º 11.343/2006 em seu art. 28, §2°, estabeleceu uma série 

de critérios para verificar se a droga destina-se ou não a consumo 

pessoal, sendo eles: natureza e quantidade da substância apreendida, 

local e condições em que se desenvolveu a ação, não restando 

evidenciado nos autos, o preenchimento de tais requisitos.

 Demonstrado pelas provas que o agente mantinha boca de fumo, 

auxiliado por terceiras pessoas (corréus), e que vendeu pequena dose de 

maconha a usuário que confirma essa compra (usuário Rodrigo), não há 

falar em desclassificação para uso próprio, quando as provas 

demonstram que esse não era o único objetivo do agente, uma vez que 

muitos usuários de drogas, para sustentar seu vício, acabam se 

envolvendo com a mercancia ilícita de entorpecentes, sendo que a 

desclassificação para o crime de posse de entorpecente para uso próprio 

só será possível quando as diretrizes do art. 28, §2º, da Lei 11.343/06 

permitirem concluir que a droga apreendida era destinada exclusivamente 

para consumo próprio.

 In casu, merece atenção especial a quantidade de drogas, consistindo em 

03 (três) porções de cor branco-esverdeada, textura em pedra, 

acondicionada em embalagens plásticas transparentes, com massa bruta 

no total de 12,88g (doze gramas e oitenta e oito centigramas), 

apresentando resultado positivo para a presença de cocaína, 02 (duas) 

porções de material de cor branco-amarelada, textura em pó, 

acondicionadas em embalagens plásticas de cor branca, com massa bruta 

no total de 0,98g (noventa e oito centigramas), apresentando resultado 

positivo para a presença de cocaína, e 12 (doze) porções de material 

vegetal de tonalidade pardo-esverdeada, com massa bruta no total de 

163,90g (cento e sessenta e três gramas e noventa centrigramas), 

apresentando resultado positivo para a presença de maconha e as 

circunstâncias da prisão.

 Esses vetores demonstram a destinação comercial das drogas 

apreendidas.

 Sob outro ponto de vista, quanto ao reconhecimento da atenuante da 

confissão espontânea em relação ao acusado Reinaldo, considero que 

não deva merecer guarida. É que o acusado requereu a diminuição das 

penas mediante a aplicação da atenuante da confissão espontânea, 

prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. Contudo, inviável se torna a 

referida pretensão, pois é perfeitamente sabido que para ser considerada 

a atenuante da confissão espontânea, deve ser ela integral e sem 

ressalvas.

Não pode ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor 

de agente que admite parcialmente os fatos, apenas no que tange à 

dinâmica que lhe é favorável, evidenciado-se, porém, que agiu um pouco 

além do que admite.

Nota-se que a confissão foi parcial, uma vez que tentou o réu se 

desvencilhar do crime de tráfico, confessando a posse do narcótico 

apenas para consumo próprio.

Nesse sentido também, colho do repertório de jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, o seguintes precedentes:

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 12, CAPUT, DA LEI Nº 6.368/76 

(ANTIGA LEI DE TÓXICOS). TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RÉU 

QUE CONFESSA A PRÁTICA DO DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES 

PARA USO PRÓPRIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO 

INCIDÊNCIA. Não se aplica a redução de pena relativa à confissão 

espontânea se o réu, condenado por tráfico de drogas, confessa que o 

porte da droga se destinava apenas para uso próprio (Precedentes do 

STF). Recurso especial desprovido”. (STJ - REsp: 1051316 RN 

2008/0088235-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 

18/09/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 10/11/2008)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 

CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO 

ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE QUE NEGOU A 

PRÁTICA DO DELITO, ALEGANDO SER MERO USUÁRIO. PLEITO DE 

COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE 

DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREJUDICIALIDADE. NÃO 

CONHECIMENTO. 1. A aplicação da atenuante da confissão espontânea 

pressupõe que o réu admita a prática do crime que lhe é imputado, 

contribuindo, assim, com o deslinde da persecução criminal. Na espécie, o 

Tribunal de origem destacou que o paciente negou a prática delitiva em 

juízo, alegando que teria comprado o entorpecente apenas para consumo 

e não para a mercancia, razão pela qual não deve incidir, na espécie, a 

referida atenuante. 2. Ante o não acolhimento do pleito de reconhecimento 

da atenuante da confissão espontânea, resta prejudicado o pleito de 

compensação da agravante da reincidência com a referida atenuante. 3. 

Habeas corpus não conhecido”. (STJ - HC: 373054 SP 2016/0256257-7, 

Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 

07/03/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2017)

Desta forma, não se pode reconhecer em favor do acusado Reinaldo a 

atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código 

Penal.

Destarte, destaca-se, sem qualquer percalço, da prova cotejada, que a 

conduta protagonizada por parte de Fernando Anhaia Aragão, Thiago 

Pereira Santos e Reinaldo Ribeiro ajusta-se, com perfeição, ao figurino 

legal que define o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, [art. 33 da Lei 

n.º 11.343/2006].

 II. Da acusação concernente à prática do crime de associação para o 

tráfico de drogas.

Primeiramente, incumbe-me trazer à baila que o art. 35 da Lei n.º 

10.343/2006, pressupõe a efetiva associação de dois ou mais indivíduos, 

de forma não eventual, com o desiderato nuclear de cometer as infrações 

penais de tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33 e art. 34, ambos da Lei 

n.º 10.343/2006], de tal sorte a traduzir e exprimir a ideia de habitualidade, 

estabilidade e permanência do ânimo associativo a ser traçado entre os 

seus participantes. Do preceito primário do dispositivo legal em enfoque, 

exsurge que há o dolo específico de associarem-se, unirem esforços, 

com a predisposição para desenvolverem condutas criminosas, que se 

achem vinculadas com o tráfico de entorpecentes, de forma reiterada, 

erigindo-se como delito autônomo, independentemente da ocorrência de 

outras espécies de crimes praticados pelos seus integrantes.

A corroborar tais assertivas, trago a colação os seguintes precedentes 

jurisprudenciais, de lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujas 

ementas transcrevo parcialmente:

“(…) O delito de associação para o tráfico não se confunde com uma 

associação meramente eventual (simples co-autoria), demandando a 

permanência e estabilidade entre os agentes, a fim de formarem uma 

verdadeira societas sceleris. Precedentes. (…)” (STJ, Habeas Corpus n.º 
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99.373/MS, 6.ª Turma, Relatora Convocada Des. Jane Silva, julgado em 

18/03/2008).

“(…) 2. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é 

imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, 

sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume 

ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006. Doutrina. Precedentes. (…)” (STJ, 

Habeas Corpus n.º 137.471/MS, 5.ª Turma, Relator: Ministro Jorge Mussi, 

julgado em 02/09/2010).

Pois bem, tracejadas tais premissas, no caso em exame, não é possível 

extrair dos autos um juízo de convicção definitivo, estreme de quaisquer 

dúvidas, que possa dar conta do fato de que os acusados, com ânimo de 

permanência e estabilidade de sociedade criminosa, tenham, em 

comunhão de esforços, obrado no sentido de edificar uma organização 

criminosa destinada a praticar crimes, envolvendo tráfico ilícito de 

entorpecentes, de forma reiterada e com o escopo básico de viabilizar a 

difusão de drogas a terceiros.

Ocorre que, não existem elementos de convicção que pendam por 

conduzir à conclusão consistente no fato de que o acusado tenha 

unificado esforços com terceiras pessoas com o escopo nuclear de 

praticar crimes que digam respeito à questão relativa a entorpecentes [art. 

33 e art. 34, ambos da Lei n.º 10.343/2006], mas, tão somente, o 

estabelecimento, em um caso pontual, de empresa criminosa para 

desenvolver um fato típico em especial, em que ficou estabelecido divisão 

de tarefas entre os seus componentes. Não há falar, portanto, em 

existência de vínculo associativo com caráter de estabilidade e 

permanência ou de um acordo de vontades entre os acusados e demais 

pessoas visando à prática reiterada do crime de tráfico, mas, tão somente, 

mero concurso eventual de agentes.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para o 

fim de:

 a) CONDENAR os réus Fernando Anhaia Aragão, Thiago Pereira Santos e 

Reinaldo Ribeiro, devidamente qualificados, pela prática da infração penal 

de tráfico ilícito de entorpecentes, na forma prevista no art. 33 ‘caput’ da 

Lei n.º 11.343/2006;

b) ABSOLVER os acusados Fernando Anhaia Aragão, Thiago Pereira 

Santos e Reinaldo Ribeiro, devidamente qualificados, do delito de 

associação criminosa para o tráfico [art. 35 da Lei n.º 11.343/2006], com 

supedâneo no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Passo, portanto, como forma de dar vazão ao princípio da individualização 

da pena, de estirpe constitucional [art. 5.º, inciso XLVI da CRFB/88], à 

dosimetria da sanção penal a ser infligida aos requeridos.

I. Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.

I.I. Do réu Reinaldo Ribeiro.

 Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo 

que os registros indicados no âmbito do documento juntados nos autos, 

que referem à existência de ação penal, não devem ser considerados em 

prejuízo do réu, como indicadores de maus antecedentes.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

Por outro aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade do 

réu desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações 

encartadas no processo, principalmente do conteúdo do laudo preliminar e 

do laudo pericial, juntados aos autos, deflui-se que o núcleo essencial do 

comportamento criminoso centralizou-se na ação de guardar determinada 

quantidade de substância entorpecente, de natureza/tipo distintos 

(maconha, pasta base e cocaína). Dessa feita, dado a multiplicidade do 

tipo de drogas e a potencialidade lesiva da droga apreendida, entendo que 

as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior 

intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à 

culpabilidade, de tal modo que deverá ser considerada em desfavor do 

acusado. Exegese do conteúdo normativo do art. 42 da Lei n.º 

11.343/2006.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, cuja análise foi dissecada 

anteriormente e extratifica a maioria daquelas que foram reputadas 

favoráveis (com exceção da moduladora relativa à culpabilidade), 

afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal, em 

face da valoração negativa de uma operadora judicial, de forma que passo 

a fixar a PENA-BASE imputada ao réu em 06 (seis) anos de reclusão.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Esmiuçando o 

contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não 

existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de tal sorte que deve 

ficar estabelecida dentro do patamar anteriormente fixado: 06 (seis) anos 

de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada 

em 06 (seis) anos de reclusão, em razão da ausência de causa de 

diminuição e aumento da pena.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao 

requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 600 (seiscentos) 

dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do 

fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 

11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a 

gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

I.II. Do réu Thiago Pereira Santos.

 Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo 

que os registros indicados no âmbito do documento juntados nos autos, 

que referem à existência de ação penal, não devem ser considerados em 

prejuízo do réu, como indicadores de maus antecedentes.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

Por outro aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade do 

réu desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações 

encartadas no processo, principalmente do conteúdo do laudo preliminar e 

do laudo pericial, juntados aos autos, deflui-se que o núcleo essencial do 

comportamento criminoso centralizou-se na ação de guardar determinada 

quantidade de substância entorpecente, de natureza/tipo distintos 

(maconha, pasta base e cocaína). Dessa feita, dado a multiplicidade do 

tipo de drogas e a potencialidade lesiva da droga apreendida, entendo que 

as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior 

intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à 

culpabilidade, de tal modo que deverá ser considerada em desfavor do 

acusado. Exegese do conteúdo normativo do art. 42 da Lei n.º 

11.343/2006.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, cuja análise foi dissecada 

anteriormente e extratifica a maioria daquelas que foram reputadas 

favoráveis (com exceção da moduladora relativa à culpabilidade), 

afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal, em 

face da valoração negativa de uma operadora judicial, de forma que passo 

a fixar a PENA-BASE imputada ao réu em 06 (seis) anos de reclusão.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Esmiuçando o 

contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não 

existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de tal sorte que deve 

ficar estabelecida dentro do patamar anteriormente fixado: 06 (seis) anos 

de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada 

em 06 (seis) anos de reclusão, em razão da ausência de causa de 

diminuição e aumento da pena.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao 

requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 600 (seiscentos) 

dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do 

fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 

11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a 

gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

I.III. Do réu Fernando Anhaia Aragão.

 Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo 

que os registros indicados no âmbito do documento juntados nos autos, 

que referem à existência de ação penal, não devem ser considerados em 

prejuízo do réu, como indicadores de maus antecedentes.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

Por outro aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade do 

réu desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações 

encartadas no processo, principalmente do conteúdo do laudo preliminar e 

do laudo pericial, juntados aos autos, deflui-se que o núcleo essencial do 

comportamento criminoso centralizou-se na ação de guardar determinada 

quantidade de substância entorpecente, de natureza/tipo distintos 

(maconha, pasta base e cocaína). Dessa feita, dado a multiplicidade do 

tipo de drogas e a potencialidade lesiva da droga apreendida, entendo que 
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as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior 

intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à 

culpabilidade, de tal modo que deverá ser considerada em desfavor do 

acusado. Exegese do conteúdo normativo do art. 42 da Lei n.º 

11.343/2006.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, cuja análise foi dissecada 

anteriormente e extratifica a maioria daquelas que foram reputadas 

favoráveis (com exceção da moduladora relativa à culpabilidade), 

afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal, em 

face da valoração negativa de uma operadora judicial, de forma que passo 

a fixar a PENA-BASE imputada ao réu em 06 (seis) anos de reclusão.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Esmiuçando o 

contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não 

existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de tal sorte que deve 

ficar estabelecida dentro do patamar anteriormente fixado: 06 (seis) anos 

de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada 

em 06 (seis) anos de reclusão, em razão da ausência de causa de 

diminuição e aumento da pena.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao 

requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 600 (seiscentos) 

dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do 

fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 

11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a 

gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

II. Da Resenha Estruturada das Condenações. Da Determinação do Regime 

de Cumprimento da Sanção Penal. Da Substituição da Pena Privativa de 

Liberdade por Pena Restritiva de Direitos.

II.I. Do requerido Reinaldo Ribeiro: pena privativa de liberdade equivalente a 

06 (seis) anos de reclusão, decorrente da condenação pela prática do 

crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06; pena de multa 

estipulada em 600 (seiscentos) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do 

salário mínimo vigente à época do fato.

A pena será cumprida em regime SEMIABERTO, inicial, em conformidade 

com o comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, alínea ‘b’ do Código 

Penal.

Deixo de concretizar à substituição da pena privativa de liberdade aplicada 

por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, concretamente 

cominada, excedeu os limites máximos preconizados na norma de 

regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses 

factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável 

proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o 

ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de 

direção [art. 77 do Código Penal].

II.II. Do requerido Thiago Pereira Santos: pena privativa de liberdade 

equivalente a 06 (seis) anos de reclusão, decorrente da condenação pela 

prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06; pena de 

multa estipulada em 600 (seiscentos) dias-multa, na razão de 1/30 do valor 

do salário mínimo vigente à época do fato.

A pena será cumprida em regime SEMIABERTO, inicial, em conformidade 

com o comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, alínea ‘b’ do Código 

Penal.

Deixo de concretizar à substituição da pena privativa de liberdade aplicada 

por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, concretamente 

cominada, excedeu os limites máximos preconizados na norma de 

regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses 

factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável 

proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o 

ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de 

direção [art. 77 do Código Penal].

II.III. Do requerido Fernando Anhaia Aragão: pena privativa de liberdade 

equivalente a 06 (seis) anos de reclusão, decorrente da condenação pela 

prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06; pena de 

multa estipulada em 600 (seiscentos) dias-multa, na razão de 1/30 do valor 

do salário mínimo vigente à época do fato.

A pena será cumprida em regime SEMIABERTO, inicial, em conformidade 

com o comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, alínea ‘b’ do Código 

Penal.

Deixo de concretizar à substituição da pena privativa de liberdade aplicada 

por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, concretamente 

cominada, excedeu os limites máximos preconizados na norma de 

regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses 

factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável 

proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o 

ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de 

direção [art. 77 do Código Penal].

III. Da Análise da Possibilidade dos réus Apelarem em Regime de 

Liberdade.

Concedo aos réus o direito de apelarem em liberdade, exceto se por outro 

motivo estiverem presos, devido à ausência de ressonância nas situações 

hipotéticas previstas para prisão preventiva, de modo que não desponta 

como medida recomendada o recolhimento dos requeridos à prisão [art. 

312 e art. 387, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal].

IV. Do Numerário Apreendido.

 Com relação ao valor apreendido de fls. 53, entendo por bem destinar seu 

perdimento em favor do CONSEG, em detrimento do Funad, conforme 

citado no artigo 62 e seus §§ da Lei 11.343/06, sendo reconhecida a 

importância da autoridade de polícia judiciária e dos órgãos de inteligência 

ou militares envolvidos nas ações de prevenção e repressão ao tráfico de 

drogas.

Estabelece a Lei nº 11.343/06 que:

 “Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o 

perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou 

declarado indisponível.”

Veja-se ainda a previsão do artigo art. 7º, da Lei nº. 9.613/98, aqui citado 

por analogia:

Art. 7º. São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal: I 

- a perda, em favor da União - e dos Estados, nos casos de competência 

da Justiça Estadual -, de todos os bens, direitos e valores relacionados, 

direta ou indiretamente, à prática dos crimes previstos nesta Lei, inclusive 

aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou 

de terceiro de boa-fé; (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012 – grifo 

nosso)

Em que pese a Lei de drogas (Lei nº. 11.343/06) prever em seu artigo 63, 

§ 1º, o perdimento dos valores apreendidos em favor da União, a Lei de 

“Lavagem de Dinheiro” (Lei nº. 9.613/98) teve sua redação original 

alterada pela Lei nº. 12.683/2012, portanto posterior à Lei de Drogas, 

dispondo acerca do perdimento dos valores apreendidos, em caso de 

sentença condenatória, em favor de ente diverso da União.

Fazendo uma leitura Constitucional das Leis acima citadas, infere-se que o 

interesse do legislador era que o perdimento dos valores se desse ao 

poder público. Somando-se a isto, imperioso consignar quanto ao precário 

investimento em nossa região e ao mesmo tempo a tamanha incidência de 

crimes como o tráfico de drogas neste município, em razão de sua 

localização estratégica na beira da BR 163.

De acordo com a previsão do artigo 21, inciso XXII, da Constituição 

Federal, “Compete à União: (...) XXII – Executar os serviços de polícia 

marítima, aeroportuária e de fronteiras”. (grifo nosso) Ocorre que, na 

prática, a destinação de recursos oriundos da União visando a proteção 

da segurança pública nessa região de Mato Grosso, é demasiadamente 

inviável frente as suas necessidades.

Justamente considerando que a vulnerabilidade da região, criou-se 

através de iniciativa popular e da gestão municipal o Conseg – Conselho 

Comunitário de Segurança Publica de Sorriso, que “é formado com o intuito 

de discutir, analisar, planejar e acompanhar a solução de problemas 

comunitários ligados a segurança. O conselho é tido como uma entidade 

de apoio à Polícia Estadual nas relações comunitárias, e se vinculam às 

diretrizes emanadas da Secretaria de Segurança Pública”:

Assim, o Estado aplicando investimentos à estes serviços, não escapa à 

intenção precípua das Leis de destinar bens e valores ao Poder Público, a 

fim de que sejam aplicados em prol de serviços no combate ao crime.

Desta feita, o perdimento se baseia tanto na Lei de Drogas como também 

na Lei de “Lavagem de Dinheiro” cuja alteração foi dada pela Lei nº. 

12.683/2012, ou seja, mais recente que aquela, bem como mais adequada 

à realidade.

Postas essas considerações, determino o perdimento do valor apreendido 

às fls. 53 ao Conseg, devendo seu Presidente ser intimado da presente, 

bem como da necessidade de vinculação do emprego do valor destinado 

em ação específica a prevenção e/ou repressão ao tráfico de drogas na 

cidade de Sorriso.

 V. Das Demais Providências.

Isento os sentenciados Reinaldo e Thiago do pagamento das custas e 
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despesas processuais, haja vista terem sido assistidos pela Defensoria 

Pública.

 Condeno o réu Fernando, proporcionalmente, no pagamento das custas 

judiciais, podendo ser concedido o benefício da assistência judiciária 

gratuita, em sede de execução penal [art. 804 do Código de Processo 

Penal; art. 3.º, inciso II e § 1.º da Lei Estadual n.º 7.603/2001].

DETERMINO a incineração da substância entorpecente apreendida e 

demais utensílios relacionados ao tráfico de entorpecentes, [artigos 32, 

§1º e 72 da lei 11.343/06]. Oficie-se à Delegacia Municipal de Sorriso e 

autoridade policial para o cumprimento da incineração com urgência.

DEFIRO o pedido de restituição do bem apreendido, tão somente em 

relação ao aparelho celular SAMSUNG, G G610MZKS M888 J7 PRIME PT 

com número de série: 354158084274016. Lavre-se o competente Termo 

de Restituição.

DETERMINO, no que tange aos demais aparelhos celulares e relógios (fl. 

66) sua imediata restituição aos seus legítimos proprietários, mediante 

apresentação de documento que comprove a propriedade do(s) bem(s). 

Em caso de ausência de pedido(s) de restituição dos bens, proceda-se a 

destinação à(s) entidade(s) interessada(s).

 Oficie-se à Diretoria do Foro para encaminhar os demais objetos da 

certidão de fl. 66 (itens “1” a “3”) para destruição.

Confirmada a sentença em 2ª Instância:

a) preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao 

Departamento de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII do Código de 

Processo Penal];

b) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos 

políticos [art. 15, inciso III da CRFB/88];

c) forme-se e remeta-se o processo de execução à Vara das Execuções 

Criminais [art. 105 da Lei n.º 7.210/1984];

d) arquive-se os autos em apenso n.º 186313 e 181500, com cópia da 

presente sentença.

Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 1ª vara 

criminal. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se 

e Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso/MT, 11 de setembro de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 159512 Nr: 8868-05.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON RODRIGO BORTOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCANTARA - OAB:, HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - OAB:4783/B

 Vistos etc.

Ciente da justificativa da defesa de fls. 84/85.

Defiro o pedido ministerial de fl. 86.

Expeça-se carta precatória à Comarca de Douradina/MS, registrando-se o 

endereço noticiado na fl. 86 dos autos, com o objetivo de realizar-se a 

oitiva da testemunha Ozeias Dias Sanches.

Sem prejuízo, DESIGNO novamente audiência para interrogatório do 

acusado para o dia 07/11/18, às 17 horas e 00 minutos.

 Intime-se o acusado e o Ilustre Advogado.

Ciência ao MP.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 196472 Nr: 7671-44.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:9231

 Vistos etc.

Autos de Execução de Pena formalmente em ordem. Guia de execução 

conforme o art. 106, Lei 7.210/84.

Em consulta aos Antecedentes Criminais do reeducando, verifica-se que 

não possui outro PEP em andamento.

Desde já designo a data de 22 de outubro de 2018, às 15h30min, para 

audiência admonitória do reeducando.

Intime-se o reeducando e seu Ilustre Defensor e cientifique o MPE da 

audiência designada.

Após a realização da audiência e dado início ao cumprimento da pena, 

atualize-se a Sra. Gestora o cálculo da pena.

Do cálculo, ao Ministério Público. Após, à Defesa.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 193955 Nr: 6293-53.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ACUSADO SR. JOSE FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES, PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE A 

DEFESA PRÉVIA NOS PRESENTES AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 166482 Nr: 1352-94.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR MIGUEL SCHWERTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Diante da comprovação da autoria e materialidade do crime, ACOLHO A 

DENÚNCIA proposta em desfavor de VALDEMAR MIGUEL SCHWERTZ e o 

condeno como incurso nas penas previstas no artigo 333, caput, do 

Código Penal.Em razão da ausência de causa de diminuição e aumento de 

pena, fixo a PENA DEFINITIVA em 2 (dois) anos de reclusão.Ainda, em 

razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao réu a pena de 

multa, que ora vai fixada em 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 do valor 

do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente 

desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a 

gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do 

réu.Para o cumprimento inicial da pena, estabeleço ao condenado o regime 

aberto, nos termos do artigo 33, §§ 1.º, “c” e 2.º, “c”, do Código 

Penal.Presentes os requisitos legais, torna-se cabível a substituição da 

pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do disposto 

no artigo 44 do Código Penal, revelando-se tal medida como suficiente à 

prevenção e repressão do delito. Assim, conforme art. 44, § 2º, do Código 

Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade imposta por duas penas 

restritivas de direitos, quais sejam: A) a conversão do valor pago a título 

de fiança na fl. 33, ao CONSEG de Sorriso-MT; B) considerando que o 

acusado é motorista de caminhão e não dispões de tempo para realizar 

trabalhos comunitários, estabeleço em substituição, e fixo, o pagamento 

do valor de R$3.000,00 (três mil reais), também ao CONSEG, que poderá 

ser recolhido em 6 (seis) parcelas de R$500,00 (quinhentos reais) cada, 

tudo de conformidade com a redação dada ao artigo 45 do Código 

Penal.Condeno-o ao pagamento das custas e despesas processuais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 58204 Nr: 1676-31.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN FORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B
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 Ante o exposto:a) AFASTO a qualificadora de asseguramento da 

impunidade de outro crime [art. 121, § 2.º, inciso V do Código Penal] (em 

relação às vítimas Osenildo Gomes da Silva, Jefferson Reber Scholz e 

Marco Aurélio Cardoso Bonfim); b) MANTENHO as qualificadoras previstas 

nos incisos III [perigo comum], (em relação às vítimas Alessandro Diego 

Scholz, Osenildo Gomes da Silva, Jefferson Reber Scholz e Marco Aurélio 

Cardoso Bonfim) e IV [recurso que dificultou a defesa do ofendido], (em 

relação à vítima Alessandro Diego Scholz), do §2º, do artigo 121, c.c art. 

14, inciso II, todos do Código Penal, para que sejam submetidos à 

apreciação pelo Tribunal do Júri.Registre-se, por oportuno, que se mantem 

incólumes as demais disposições da decisão de pronúncia (fls. 

395/401).Da decisão, intimem-se o Ministério Público e a defesa. Declaro 

reaberto o prazo para recurso.Declaro esta por publicada com a entrega 

em Secretaria da 1ª vara criminal. Dispensado o registro, na forma 

prevista na CNGC/MT. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 91088 Nr: 2677-80.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GONÇALVES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A

 Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, e com base no 

art. 110, § 1º, c/c art. 107, IV, c/c art. 109, III, todos do Código Penal e 

artigo 61 do Código de Processo Penal, JULGO E DECLARO POR 

SENTENÇA EXTINTA a ação e a consequente pretensão executória do 

Estado em relação à sanção imposta na Guia de Execução Penal de fls. 

2/3v ao reeducando ANTONIO GONÇALVES DE MORAIS, sem nenhum 

efeito de condenação.Proceda-se as baixas em mandados de prisão 

expedido nos presentes autos, se for o caso.Transitada em julgado esta 

sentença proceda-se as devidas baixas na distribuição, sem a cobrança 

de emolumentos e/ou custas. Determino que o Cartório faça as 

comunicações de estilo, sobretudo para os Institutos de 

Identificação.Proceda-se a baixa no mandado de prisão/recaptura 

referente ao presente PEP.Intime-se o reeducando, na pessoa do 

Defensor Público.Notifique-se o Ministério Público.Sorriso - MT, em 17 de 

agosto de 2018.Emanuelle Chiaradia Navarro ManoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 183810 Nr: 11446-04.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BORGES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17.865, MARCELO DA PIEVE - OAB:11.284-A, Silvio Borges - 

OAB:19374-o

 Ação Penal nº 11446-04.2017.811.0040 Código 183810

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Réu: Paulo Borges Rocha

 Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor de PAULO BORGES ROCHA, 

devidamente qualificado nos autos, com incurso no artigo 33, caput, da Lei 

n.º 11.343/2006.

 Diz a peça acusatória, em síntese que:

“I – Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 23 de 

novembro de 2017, por volta da 15h30min, na residência situada na Rua 

Nova Ubiratã, nº 99 , Bairro Jardim Novos Campos, nesta urbe, o 

denunciado PAULO BORGES ROCHA, tinha em depósito, guardava, e 

vendia, droga sem autorização e em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar, no importe de 10 (dez) porções de substância entorpecente 

análoga à pasta base de cocaína (sendo 08 (oito) porções de substância 

entorpecente análoga à pasta base de cocaína pesando aproximadamente 

06 (seis) gramas (fl. 28-IP), e mais 02 porções do referido tóxico pesando 

menos de 01 (um) grama (fl. 31-IP), e 01 (uma) porção de substância 

similar a maconha consoante Termo de Exibição e Apreensão de fl. 05 do 

IP (pesando aproximadamente 03 (três) gramas – (fl. 25-IP), conforme se 

verifica dos autos de constatações preliminares de substâncias 

entorpecentes de n.º 24/2017, 27/2016 e 28/2017”. (...) (sic)

Denúncia, fls. 05/07.

Auto de prisão em flagrante delito, fl. 09.

Boletim de ocorrência, fls. 39/40-v.

Autos de constatação de substância entorpecente, fls. 30/32, 33/35 e 

36/38.

Auto de apreensão, fl. 12.

Laudo preliminar de drogas, fls. 100/102.

Laudo definitivo de entorpecentes, fls. 175/178.

Resposta à acusação, fls. 77/88.

 A denúncia foi recebida em 21 de fevereiro de 2018, fls. 109/112.

Termo de audiência de instrução, fls. 133/145.

Na fase de alegações finais, o Ministério Público expôs que a materialidade 

e a autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes imputado ao 

requerido, se encontram devidamente demonstrados (fls. 157/172).

A título de memoriais finais, a defesa técnica do réu, primeiramente 

argumentou que inexiste nos autos comprovação efetiva de que o réu 

tenha praticado os crimes descritos na peça acusatória. Subsidiariamente, 

sustentou a desclassificação do crime de tráfico para uso de droga [art. 

28 da Lei n.º 11.343/06] e requereu redução incidente do §4º do art. 33 da 

Lei n.º 11.343/2006 (fls. 147/156).

 Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme 

se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da 

questão de fundo da demanda.

 I. Da acusação relativa à prática do crime de tráfico de drogas.

DA MATERIALIDADE

Primeiramente, compulsando o contexto de provas engendrado no 

processo, deduz-se que os resquícios materiais da prática da infração 

penal restaram suficientes demonstrados diante do auto de prisão em 

flagrante delito, fl. 09, do boletim de ocorrência, fls. 39/40-v, auto de 

apreensão de fl. 12, dos autos de constatação de substância 

entorpecente, fls. 30/32, 33/35 e 36/38, do laudo preliminar de drogas, fls. 

100/102 e do laudo definitivo de entorpecentes, fls. 175/178.

 DA AUTORIA

A autoria delitiva também restou comprovada através da prova 

testemunhal produzida tanto na fase policial, bem como pelo teor das 

declarações prestadas, na fase judicial, por parte do próprio réu, que 

assumiu que o entorpecente era de sua propriedade, embora não tenha 

admitido a prática do ato com o fito de comercializar.

 Corroborado a isso, têm-se o testemunho dos policiais militares Victor 

Hugo Cabelho, Rafael Eloi Amiki e Douglas Soares da Silva (fls. 134/136 e 

145) que efetuaram as diligências e lograram êxito em localizar, na 

residência do acusado, 01 (uma) porção de substância no formato de pó 

de coloração branco, acondicionada em pedaço de sacola plástica de cor 

cinza, apresentando resultado positivo para a presença de cocaína, com 

massa bruta no total de 0,01g (um centigrama), 08 (oito) porções de 

substâncias no formato de pó e pedras amarelas, acondicionadas em 

respectivos pedaços de sacolas plásticas, apresentando resultado 

positivo para a presença de cocaína, com massa bruta no total de 5,39g 

(cinco gramas e trinta e nove centigramas), e 01 (uma) porção de 

substância de material vegetal de tonalidade pardo esverdeada, 

apresentando resultado positivo para a presença de maconha, com massa 

bruta no total de 2,57g (dois gramas e cinquenta e sete centigramas), 

produtos que se encontram no rol de substâncias de uso proscrito pelo 

Ministério da Saúde — incluída na Lista F1, item 10 da Resolução RDC 200 

da ANVISA c/c o art. 66 da Lei n.º 11.343/2006 —, por serem 

catalisadores de dependência.

E, o confronto/cotejo analítico do emaranhado de provas, proporciona, 

fruto da realização de raciocínio dedutivo, a possibilidade de atribuir-se, 

com segurança categórica, a autoria da infração penal ao requerido.

 Com o objetivo de corroborar com a versão precedentemente externada, 

não é demais enfatizar e destacar o conteúdo do depoimento prestado por 

parte da testemunha Victor Hugo Cabelho, oportunidade em que, na etapa 

judicial (fls. 135 e 145), que argumentou que “a polícia militar vinha 

recebendo denúncias informais que ali era uma boca de fumo. Que um dia 

a polícia militar foi lá fazer abordagem e os três correram. Solicitaram ao 
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acusado busca domiciliar e lá dentro encontraram pasta base, maconha e 

cocaína, no quarto dele mais um pouco de dinheiro. Que entrevistaram os 

abordados em separado e eles entraram em contradição. Que Paulo tentou 

coagir Pablo Henrique a assumir a droga durante lavratura do boletim de 

ocorrência. Que Pablo chegou a engolir a droga e passou mal. Que em 

data anterior já tinham feito apreensão de droga naquele local: Rua Nova 

Ubiratã, n.º 99. Que quem morava no local era o Paulo Borges. Que o 

cenário do local era de boca de fumo” (sic).

 A título de ilustração, valho-me do conteúdo do depoimento prestado por 

parte da testemunha Douglas Soares da Silva (fls. 134 e 145), o qual 

deixou claro “que já conhecia o acusado por abordagens. Que a polícia 

militar já havia recebido denúncias que lá ocorria tráfico. Que em diligência 

por lá, viram acusado, Pablo Henrique e João Bosco, que tentaram fugir. 

Foram abordá-los e Pablo estava muito nervoso. Que pediram para 

acusado para fazer busca em um carro velho que tinha lá e nada 

encontraram. Que a mãe dele chegou lá e autorizou a polícia militar a fazer 

busca na casa, que foram encontradas no quarto que a mãe dele indicou. 

Que Pablo passou mal porque engoliu droga. Que ainda encontraram uma 

corrente com nome Bruna. Que ele acabou confessando ter recebido do 

João Bosco para vender droga. Que no local encontraram pouco dinheiro 

trocado. Que o Pablo Henrique disse que tinha ido lá para comprar e usar 

drogas” (sic).

 Valho-me, com o escopo básico de dar sustentáculo à estória 

anteriormente narrada, do teor do depoimento exteriorizado por parte da 

testemunha Rafael Eloi Amiki (fls. 136 e 145), o qual informou que 

“participou de apreensão anterior de drogas naquela casa, mas acusado 

não estava. Que ratifica os depoimentos dos policiais militares de que 

Pablo Henrique engoliu drogas, João Bosco estava utilizando a corrente e 

que Paulo que morava lá e guardava pasta base, cocaína e maconha em 

seu quarto. Que as drogas estavam embaladas para venda” (sic).

Nesse diapasão, considero a prova carreada aos autos segura, coesa e 

revestida da especial virtude de evidenciar a dinâmica e a forma como os 

fatos descritos na denúncia se sucederam, de tal sorte que dúvidas não 

pairam no que tange a autoria da infração penal de tráfico de drogas.

De efeito, do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no 

processo, máxime do exame contextualizado dos depoimentos externados 

por parte de Victor Hugo Cabelho, Rafael Eloi Amiki e Douglas Soares da 

Silva (fls. 134/136 e 145), denota-se que a exposição dos fatos, que foi 

veiculada por parte das testemunhas, mostra-se extremamente coerente e 

verossímil, porque revela contornos densos de plausibilidade e 

credibilidade, e pende por desconstruir, do ponto de vista probatório, toda 

a estória apresentada por parte do requerido, ao exteriorizar, estreme de 

dúvidas, que o réu mantinha em depósito determinada quantidade de 

substâncias entorpecentes, de maneira que não subsistem quaisquer 

motivos/razões que possam retirar-lhe o atributo da confiança. Cumpre ter 

presente, também, que o teor da versão veiculada pelas testemunhas, na 

etapa investigatória e na fase judicial, deixa transparecer extrema dose de 

coerência e idoneidade, dado à existência de identidade/semelhança de 

detalhes e irrelevantes contradições que se limitam à especificação de 

dados periféricos.

Efetivamente, devido às condições e às circunstâncias de modo, de tempo 

e de lugar que determinada tipologia de infração penal apresenta, derivado 

da forma clandestina e oculta de consumação do delito (como é o caso do 

crime de tráfico ilícito de entorpecentes), depreende-se, por inferência 

racional, que a prova exclusivamente concentrada no depoimento de 

policiais revela-se a tônica, visto que delitos dotados destas 

características são, como via de regra, executados com o objetivo de 

assegurar a impunidade do agente e consumados, inserido em um 

contexto empírico, que inviabiliza que outras pessoas reúnam condições 

de presenciar a concretização dos atos executórios — principalmente 

quando realizada a prisão em flagrante, em que, na maioria avassaladora 

das vezes, as testemunhas presenciais são policiais.

Portanto, nesse influxo de ideias, infere-se, por forca de proposição 

lógica, que o depoimento de policiais, que não oferece dúvidas, desponta 

de maneira conclusiva e coerente, materializa-se em harmonia com o 

repertório de subsídios probatórios e que, fruto de raciocínio dedutivo, 

origina juízo de certeza acerca de determinado fato, caracteriza-se como 

mecanismo idôneo/hábil de informação, tendente a render ensejo à 

responsabilidade criminal do agente.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça os 

seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam 

relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

“(...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais 

responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova 

idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em 

Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. 3. Habeas corpus 

não conhecido”. (STJ - HC: 236105 SC 2012/0051884-1, Relator: Ministro 

JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/06/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 12/06/2014)

“(...) 3. O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na 

verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como 

meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando 

colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com 

os demais elementos de prova (...)”. (STJ - HC: 95314 SP 2007/0279956-8, 

Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 

06/03/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 02.06.2008 p. 1)

Ora, até se poderia falar em ausência de provas ou em provas 

insuficientes para emissão de um édito de condenação, não fosse a 

conjunção dos seguintes fatores, a seguir delineados: a) o teor das 

declarações exteriorizadas por parte das testemunhas Victor Hugo 

Cabelho, Rafael Eloi Amiki e Douglas Soares da Silva, que abordam a 

dinâmica dos fatos e as circunstâncias que os envolveram e aponta o réu 

como o indivíduo que deflagrou a ação criminosa; b) a análise das 

condições em que a prisão do requerido se operacionalizou, máxime em 

função da apreensão de determinada quantidade de substâncias sob a 

custódia direta do acusado.

 D’outra banda, dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, no 

que tange à tese desclassificatória hasteada por parte da defesa técnica 

do réu, penso que está fadada ao insucesso, visto que apresenta-se 

despida de consistência lógico-fática. A Lei n.º 11.343/2006 em seu art. 

28, §2°, estabeleceu uma série de critérios para verificar se a droga 

destina-se ou não a consumo pessoal, sendo eles: natureza e 

quantidade/diversidade da substância apreendida, local e condições em 

que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais, bem como 

a conduta do agente, não restando evidenciado nos autos, o 

preenchimento de tais requisitos.

 Ao contrário, resta claramente configurada, diante das provas colhidas 

nos autos, a prática da conduta típica “guardar, manter em depósito e 

vender”, bem como a forma de acondicionamento da droga e 

características do local confirmam o tráfico.

Por via de consequência, exatamente concatenado nesse diapasão de 

ideias, considero a prova engendrada no processo segura, coesa e 

revestida da virtude de evidenciar a dinâmica e a forma como os fatos 

descritos na proposta acusatória se concretizaram, de forma que dúvidas 

não pairam no que diz respeito à autoria da infração penal. Destarte, 

nessa linha de provas e em face da realidade fática que desponta do 

contexto probatório, deduz-se que os elementos de cognição produzidos 

no processo configuram-se como instrumentos suficientes para a edição 

de juízo penal condenatório em detrimento do acusado.

De outro lado, do cotejo do cipoal de circunstâncias que envolvem os 

fatos submetidos à apreciação e, inclusive, da análise dos fatos 

anteriormente desenvolvida, denota-se que o requerido é primário e 

também não existe qualquer indicativo de que integre organização 

criminosa ou se dedique habitualmente à atividades criminosas, fazendo 

assim jus ao reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no 

art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006.

Destarte, destaca-se, sem qualquer percalço, da prova cotejada, que a 

conduta protagonizada por parte do réu Paulo Borges Rocha ajusta-se, 

com perfeição, ao figurino legal que define o delito de tráfico ilícito de 

entorpecentes, previsto no corpo do art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006.

 DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para o 

fim de CONDENAR o acusado Paulo Borges Rocha, devidamente 

qualificado, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, 

§4º, da Lei n.º 11.343/2006];

DA APLICAÇÃO DA PENA

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo 

que os registros indicados no âmbito do documento juntados nos autos, 

que referem à existência de ação penal, não devem ser considerados em 

prejuízo do réu, como indicadores de maus antecedentes.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.
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Por outro aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade do 

réu desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações 

encartadas no processo, principalmente do conteúdo do laudo preliminar e 

do laudo pericial, juntados aos autos, deflui-se que o núcleo essencial do 

comportamento criminoso centralizou-se na ação de guardar determinada 

quantidade de substância entorpecente, de natureza/tipo distintos 

(maconha e cocaína). Dessa feita, dado a multiplicidade do tipo de drogas 

e a potencialidade lesiva da droga apreendida, entendo que as 

circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade 

de reprovação social sobre a moduladora relativa à culpabilidade, de tal 

modo que deverá ser considerada em desfavor do acusado. Exegese do 

conteúdo normativo do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, cuja análise foi dissecada 

anteriormente e extratifica a maioria daquelas que foram reputadas 

favoráveis (com exceção da moduladora relativa à culpabilidade), 

afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal, em 

face da valoração negativa de uma operadora judicial, de forma que passo 

a fixar a PENA-BASE imputada ao réu em 06 (seis) anos de reclusão.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Esmiuçando o 

contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não 

existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de tal sorte que deve 

ficar estabelecida dentro do patamar anteriormente fixado: 06 (seis) anos 

de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA. De acordo com 

os informes produzidos no processo, depreende-se que o requerido é 

primário, não apresenta antecedentes criminais e também não existe 

qualquer indicativo de que integre organização criminosa ou se dedique 

habitualmente à atividades criminosas.

E, calcado na necessidade de desenvolver raciocínio de interpretação que 

descortine exegese autêntica e teleológica da norma jurídica, tomando-se 

em consideração que o fundamento da causa de diminuição de pena, no 

crime de tráfico, espelha a idéia-princípio de reduzir/minimizar a punição do 

agente que realiza o crime de tráfico de maneira individual, em caráter não 

profissional, ocasional e não-habitual [cf.: LUIZ FLÁVIO GOMES, ALICE 

BIANCHINI, ROGÉRIO SANCHES CUNHA E WILLIAM TERRA DE OLIVEIRA, 

“Nova Lei de Drogas Comentada artigo por artigo”, São Paulo: RT, 2006, p. 

165], para efeito de estabelecer diferenciação substancial entre pequenos 

e grandes traficantes [cf.: STF, RExtr n.º 596.152/SP, Tribunal Pleno, Rel. 

Ayres Britto], exatamente porque o núcleo essencial da ação criminosa, 

executada por parte do acusado, centralizou-se na postura de manter em 

depósito e guardar substância entorpecente popularmente conhecida 

como maconha, deduz-se que o critério/parâmetro de escolha, para efeito 

de determinação do fator de incidência da causa de diminuição idealizada 

no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, deve firmar-se no patamar de 1/2. 

De outro lado, não se observa a incidência de causa de aumento da pena.

 Portanto, diminuo a pena fixada em 03 (três) anos, na razão de 1/2, 

ficando a pena definitiva fixada em 03 (três) anos de reclusão.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao 

requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 270 (duzentos e setenta) 

dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do 

fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 

11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a 

gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

Efetivamente, como forma de prestar reverência ao comando normativo 

preconizado no art. 33, § 2.º, alíneas ‘b’ e ‘c’ do Código Penal, levando-se 

por linha de estima a ideia de que a pena-base estabeleceu-se, sob o 

ponto de vista quantitativo, nas proximidades do patamar mínimo, partindo 

do pressuposto de que o réu é primário e não detêm antecedentes 

criminais e, por derradeiro, considerando que o Excelso Supremo Tribunal 

Federal deliberou por declarar, de modo incidental, a inconstitucionalidade 

da obrigatoriedade da imposição do regime inicial fechado para os 

condenados por crimes hediondos, a que faz menção art. 2.º, § 1.º da Lei 

n.º 8.072/1990 [cf.: STF, HC 111.840/ES, Tribunal Pleno, Rel.: Min. Dias 

Toffoli, j. 27/06/2012], Estabeleço, para efeito de cumprimento da sanção 

penal infligida, o regime inicial Aberto.

Sobre a temática, a respeito da viabilidade de imposição do regime 

semi-aberto e aberto, inicialmente, para cumprimento da pena privativa de 

liberdade no delito de tráfico ilícito de entorpecentes, confira os seguintes 

precedentes jurisprudenciais, de origem no Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: STJ, HC n.º 154.570/RS, 6.ª Turma, Rel.: Min. Maria Thereza de 

Assis Moura, j. 20/04/2010; STJ, HC n.º 151.199/MG, 6.ª Turma, Rel.: Min. 

Haroldo Rodrigues, j. 10/06/2010.

D’outra banda, de suma importância realçar, por oportuno, que, submetida, 

recentemente, perante o Augusto Supremo Tribunal Federal a matéria que 

envolvia a discussão a respeito da constitucionalidade da norma 

insculpida no art. 33, § 4.º e no art. 44, ambos da Lei n.º 11.343/2006, 

restou decidido e sedimentado pelo Pretório Excelso que a norma jurídica 

que veda, de modo abstrato, a possibilidade de substituição da pena 

privativa de liberdade por pena restritiva de direitos revela a feição da 

inconstitucionalidade, sob o pretexto de afronta direta ao direito à 

individualização da pena [art. 5.º, LXVI da CRFB/88]. A guisa de ilustração, 

trago à colação a resenha estruturada do respeitável acórdão, da lavra do 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: 

IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA 

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). 

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O processo de individualização 

da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva 

do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e 

complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum 

não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao 

delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão 

de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de 

circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. 

Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela 

prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço 

do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material. 2. No 

momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se 

movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de 

privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já 

não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do 

sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a 

possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos 

quadrantes da alternatividade sancionatória. 3. As penas restritivas de 

direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente 

traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que 

todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é 

mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento 

e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não 

é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou 

restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são 

v o c a c i o n a d a s  p a r a  e s s e  g e m i n a d o  p a p e l  d a 

retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz 

natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de 

reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar 

socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero. 4. No 

plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e 

promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao 

tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor 

potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar 

alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico 

Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao 

direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma supralegal 

de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a 

adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva 

(a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 

5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da 

parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão 

análoga ‘vedada a conversão em penas restritivas de direitos’, constante 

do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de 

inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da 

pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; 

determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das 

condições objetivas e subjetivas da convolação em causa, na concreta 

situação do paciente” (STF, Habeas Corpus n.º 97.256/RS, Tribunal Pleno, 

Relator: Ministro Ayres Britto, julgado em 01/09/2010) — com destaques 

não inseridos no texto original.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade aplicada 

por pena restritiva de direitos tendo em vista que o acusado encontra-se 

preso nos autos código Apolo n.º 182261.
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 Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, exceto se por outro 

motivo estiver preso, devido à ausência de ressonância nas situações 

hipotéticas previstas para prisão preventiva, de modo que não desponta 

como medida recomendada o recolhimento do requerido à prisão [art. 312 

e art. 387, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal].

DETERMINO a incineração da substância entorpecente apreendida [artigos 

32, §1º e 72 da lei 11.343/06]. Oficie-se à Delegacia Municipal de Sorriso e 

autoridade policial para o cumprimento da incineração com urgência.

DETERMINO, no que tange ao objeto de fl. 68, proceda-se a destinação à 

entidade interessada.

 Condeno o réu no pagamento das custas judiciais, podendo ser 

concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, em sede de 

execução penal [art. 804 do Código de Processo Penal; art. 3.º, inciso II e 

§ 1.º da Lei Estadual n.º 7.603/2001].

Confirmada a sentença em 2ª Instância:

a) preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao 

Departamento de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII do Código de 

Processo Penal];

b) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos 

políticos [art. 15, inciso III da CRFB/88];

c) forme-se e remeta-se o processo de execução à Vara das Execuções 

Criminais [art. 105 da Lei n.º 7.210/1984].

Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 1ª vara 

criminal. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se 

e Cumpra-se.

Sorriso/MT, 15 de agosto de 2018.

 Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 111605 Nr: 3617-74.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UANDRO MIGUEL PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Vistos etc.

Ante a juntada da certidão de óbito do acusado às fls. 170/171, declaro 

extinta a punibilidade do réu UANDRO MIGUEL PEREIRA, nos termos do 

artigo 107, I do CP.

Após o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, 

arquive-se.

Ciência ao MP e a Defesa.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 146149 Nr: 2040-90.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 Processo n.º 2040-90.2016.811.0040 (Código: 146149)

Vistos/MV

Analisando o pedido de fls. 189 e cota MINISTERIAL DE FLS. 190, autorizo 

o réu EUCLIDES SECHETI, a viajar para a cidade de Ronda Alta/ RS, 

durante o período de 02 de outubro a 20 de novembro, devendo após o 

seu retorno, comparecer na secretaria da Segunda Vara Criminal para dar 

continuidade as medidas impostas.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 01 de outubro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 141429 Nr: 11309-90.2015.811.0040

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SIMONE ANASTACIA SGANDERIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a parte querelante acerca da audiência que se realizará 

no dia 06/11/2018, com início às 17h30min., no fórum desta comarca.

 Fabiane Nascimento

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 137302 Nr: 9269-38.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOARA CHAGAS DA SILVA

 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 06/11/2018, com início às 18:00 horas, no fórum desta comarca.

 Fabiane Nascimento

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 29468 Nr: 3875-02.2005.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEUDO DE MACEDO SILVA, CLEUZA 

SOARES GEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Processo: 3875-02.2005.811.0040 (código 29468)

VISTOS/MV

Da Readequação da pauta

Destarte, considerando a readequação de pauta desta Vara redesigno 

oralidade para o dia 06/11/2018, às 17:00 horas.

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.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 13 de abril de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146085 Nr: 5797-86.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE MARIA LORENZETTI MARASCA, 

JOACIR MARASCA, EMERSON VALDIR FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 
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OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606/MT, MARCOS 

ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 (...) Dessa feita, nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é 

prioritária a penhora em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC 

disciplina como se fará essa penhora por meio de sistema eletrônico 

gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.Aliás, 

visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei n. 

6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.De tal sorte, 

considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, fora 

procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou parcialmente frutífera tal diligência.Dessa 

feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá início o 

prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.Não 

apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.Assim sendo, em havendo manifestação pela parte 

executada, INTIME-SE a parte exequente para exercer o contraditório no 

prazo de 05 dias, de acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.Por fim, seja 

para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para determinar à 

instituição financeira a transferência do montante indisponível, 

CONCLUSOS os autos.Sem prejuízo das determinações anteriores, 

considerando que o cálculo apresentado à fl. 161-verso não promoveu o 

decote do valor levantado em favor da instituição bancária às fls. 153/154, 

como acima mencionado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

15 dias, apresentar o cálculo atualizado da dívida, com o decote dos 

valores levantados às fls. 153/154, pugnando o que entender de direito 

para o andamento do feito.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 196956 Nr: 12402-43.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON CEZAR FLAUZINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY FISCHMANN DE 

ALKMIM NETO - OAB:17.324-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 215408 Nr: 6342-20.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO PEDRO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/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 que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 151796 Nr: 395-87.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR SILVEIRA, LINDA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE ANDRADE, MARIA SANTIAGO DE 

MATTOS ANDRADE, CLAUDIO EDUARDO DE OLIVEIRA, ARLINDO FRANZ, 

HELLA FRANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parteautora para que providencie o 

preparo da carta precatória de Citação expedida à comarca de Cuiabá - 

MT, devendo juntar aos autos as guias originais devidamente recolhidas e 

comparecer perante a Secretaria da 1ª Vara Cível a fim de retirar a 

deprecata para posterior distribuição junto ao juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 290847 Nr: 17687-12.2018.811.0055

 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 TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGMORVAN DE SOUZA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA BORGES DE MESQUITA 

- OAB:39366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido cumprimento de liminar de busca e apreensão, 

requerida por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. em face de AGMORVAN 

DE SOUZA DIAS, nos moldes autorizados pelo § 12 do art. 3º do 

Decreto-Lei n. 911/69.

A parte autora relata que tramita na 2ª Vara da Comarca de Cáceres/MT 

ação de busca e apreensão em face da parte demandada, tendo sido 

deferido, naqueles autos, medida liminar de busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial.

Aduz que o veículo fora localizado em Tangará da Serra/MT e, com 

amparo no § 12 do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, requer o cumprimento 

da liminar nesta Comarca.

A parte autora instruiu o pedido com cópia da inicial (fls. 04/07-verso) e da 

decisão que deferiu a busca e apreensão (fls. 08/09).

Diante disso, DEFIRO a busca e apreensão, conforme pretendido pela 

parte autora, ressaltando que o veículo será depositado em mãos da parte 

autora ou de quem ela indicar.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 15562 Nr: 1630-12.2001.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - OAB:6797/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON ROSA - 

OAB:4117-B, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - OAB:5.423-B, 

TELMA DE MEDEIROS ROSA - OAB:5044-B

 Certifico e dou fé que, em que pese a petição de fls. 255/256, a intimação 

ao exequente decorre da decisão de fl. 251 que estabeleceu o seguinte: 

"Vistos. De início, considerando o contido na certidão de fl. 247, tal qual a 

anuência expressa da parte exequente vista à fl. 249, HOMOLOGO o auto 

de avaliação de fls. 239/239-verso. Logo, como já determinado à fl. 231, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, (a) apresentar a 

atualização da dívida, (b) comprovar a distribuição da carta precatória de 

fl. 116 e (c) manifestar se mantém interesse na penhora dos imóveis 

constantes do Auto de Penhora de fls. 56/59 (Matrículas n. 4.004, n. 

14.589, n. 14.590, n. 14.591, n. 14.592 e n. 16.342), haja vista informar 

que o imóvel Matriculado sob n. 10.932 já fora adjudicado em seu favor em 

outra demanda. Após, INTIME-SE a parte executada....(...)". Desta forma, o 

processo carece de providência da parte autora, razão pela qual fora a 

mesma intimada para dar cumprimento aos atos que lhe competem. Em 

atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao 
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setor de matéria de imprensa a fim de cientificar o advogado da parte 

autora dos termos da presente certidão e para providências, no prazo de 

quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 210356 Nr: 2388-63.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISLEI MARTINS BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fls. 

76/76-verso, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para 

que compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser 

distribuída na comarca de Dracena/SP, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 210356 Nr: 2388-63.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISLEI MARTINS BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 246231 Nr: 13792-77.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDDIRA DE MARI FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - OAB:23753/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACÁCIO FERNANDES 

ROBOREDO - OAB:89.774 OAB/SP

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 264/274 pela parte autora. Desta forma, em atendimento 

ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte requerida para 

que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 151796 Nr: 395-87.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR SILVEIRA, LINDA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE ANDRADE, MARIA SANTIAGO DE 

MATTOS ANDRADE, CLAUDIO EDUARDO DE OLIVEIRA, ARLINDO FRANZ, 

HELLA FRANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para que providencie o 

preparo da carta precatória de citação expedida à comarca de Vila Bela 

da Santíssima Trindade-MT/cidade de Nossa Senhora do Livramento-MT, 

devendo juntar aos autos as guias originais devidamente recolhidas e 

comparecer perante a Secretaria da 1ª Vara Cível a fim de retirar a 

deprecata para posterior distribuição junto ao juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 151796 Nr: 395-87.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR SILVEIRA, LINDA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE ANDRADE, MARIA SANTIAGO DE 

MATTOS ANDRADE, CLAUDIO EDUARDO DE OLIVEIRA, ARLINDO FRANZ, 

HELLA FRANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parteautora para que compareça perante 

a Secretaria da 1ª Vara Cível a fim de retirar a carta precatória de citação 

expedida para a Comarca de Campo Grande - MS, para posterior 

distribuição junto ao juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282821 Nr: 11334-53.2018.811.0055

 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: COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR DISMOBRAS IMP. EXP. 

DISTRIBUIÇAO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DE OLIVEIRA 

MONTEIRO - OAB:23167/A

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 63/106 foi oferecida 

tempestivamente. 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 impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286643 Nr: 14473-13.2018.811.0055

 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: LCS, DIVINA ESTEVES SCARPATT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 56/88 foi oferecida 

tempestivamente. 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 impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279460 Nr: 8600-32.2018.811.0055

 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: WILSON PEREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Magno de Paula Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEISSI ELLEM TEIXEIRA 
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PETRUNILIO - OAB:24936/0

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 61/105 foi oferecida 

tempestivamente. 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 impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 138628 Nr: 9046-79.2011.811.0055

 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: OCTÁVIO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TETILLA, MANOELA TAPIAS 

TETILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3.110/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o advogado da 

parte autora para, no prazo de cinco dias, promover o recolhimento de 

custas ao Serviço Distrital de Arapuã/PR, nos termos do Ofício de fl. 312, 

no total de R$ 37,40 (trinta e sete reais e quarenta centavos), devendo 

referido valor ser depositado junto ao Banco do Brasil S/A, agência 

0633-5, c/c 60660-X, em nome de HAMILTON CHAVES, notário designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 254259 Nr: 20054-43.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRBS S/A CDC TANGARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS AGUIAR FERREIRA 05856109163

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Marcelo Gregolin Sampaio 

- OAB:317.046 - SP, DOUGLAS ALVES VILELA - OAB:264.173-SP, 

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - OAB:178930/OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 222673 Nr: 12172-64.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO HENRIQUE DECONTO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146669 Nr: 6409-24.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDAIR CARLOS HUNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAMPO- COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS E VETERINARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CASSIANO HENRIQUE HUNING - OAB:64334/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeverson Leandro Costa - 

OAB:3134/RO

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 26432 Nr: 2966-46.2004.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MANUEL DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 389, 

diante da certidão de fl. 400, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para 

manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 164445 Nr: 2339-90.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO SANINI-ME, GELSO JOSE SANINI, 

VANIA LUCIA SANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLY FERREIRA LIMA DE 

FREITAS - OAB:18068, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 241/242, 

diante da certidão de fl. 250, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte exequente 

para, no prazo de quinze dias, promover a atualização da dívida, com a 

inclusão dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como 

da multa, se ainda não incluída no cálculo, oportunidade em que poderá 

requerer diretamente à Secretaria de Vara a expedição de certidão para 

fins e nos moldes do artigo 517, que servirá também para o objetivo 

previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 150398 Nr: 10449-49.2012.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMNDA, RNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Considerando que o exequente Lukas Matheus Neris de Azevedo atingiu a 

maioridade, intime-o pessoalmente bem como seu procurador, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, regularizar a representação processual, sob 

pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 136789 Nr: 11462-20.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO 

- OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT, JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA - OAB:19934/O

 Vistos.

Considerando o petitório retro e atenta ao que dispõe o art. 10 do CPC, 

INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 228499 Nr: 17162-98.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRRDS, DARSONI RORIZ ADRIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR AUGUSTO DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Lopes Martins - 

OAB:22340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que a parte 

exequente devidamente intimada, através de seu advogado, fl.68, não deu 

prosseguimento no feito. Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.217 da CNGCJ, intimo a parte exequente, na pessoa de seu advogado, 

bem como, encaminho os autos ao setor de expedição, para que seja 

confeccionado o mandado de intimação pessoalmente, para a parte 

exequente, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273056 Nr: 3456-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE PEREIRA DE OLIVEIRA, ANGELA DE JESUS 

CORDEIRO PEGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA APARECIDA PEGO, EVANGELISTA 

DOS PASSOS RODRIGUES, ANGELINA RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS RENATA DAMASO DOS 

REIS UMENO - OAB:15560

 Vistos.

Considerando o petitório de fls. 49/54, suspendo, por ora, a realização da 

audiência de entrevista designada à fl. 40.

Intime-se a parte autora, por meio de seu procurador constituído nos 

autos, para manifestar-se acerca do petitório retro, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Em seguida, abro vista dos autos ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 168566 Nr: 9191-33.2014.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pela requerente Jéssica Zanato, 

modificando a curatela da Sra. Estelita da Silva Zanato para nomear como 

curadora a Sra. Jéssica Zanato, mediante compromisso legal, nos termos 

do artigo 755, inciso I do CPC.Ciência ao Ministério Público. Após, 

publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 

Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no 

Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e 

lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela Curadora, com 

fundamento no art. 755, § 3º do NCPC.Expeça-se mandado, ao Cartório de 

Registro Civil, para averbação à margem do assento de nascimento da 

interditada. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta 

beneficiária da justiça gratuita.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 128664 Nr: 7540-05.2010.811.0055

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PSM, MNDAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, por tudo que dos autos constam e em consonância com o 

parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido de adoção, e por 

consequência, concedo a adoção da criança Maria Eduarda Castro aos 

requerentes Paulo Sergio Macedo e Maria Nelma de Almeida 

Macedo.Proceda-se com novo registro da criança constando-se o nome 

Maria Eduarda Almeida Macedo, filha de Paulo Sérgio Macedo e Maria 

Nelma de Almeida Macedo, com avós paternos José de Paula Macedo e 

Olinda Oliveira Macedo e maternos, Antonio Custódio de Almeida e Maria 

da Conceição Almeida.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Ciência ao 

Ministério Público e a Defensoria Pública.Após o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado conforme determinado supra, cumprindo-se 

integralmente o art. 47 e §§ da Lei n° 8.069/90.Em seguida, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 189998 Nr: 6667-29.2015.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGGC, GRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de sentença proposta por Maykon Gabriel 

Gomes Costa, representado por sua genitora Geiciane Rebeca Gomes, em 

face de João Ferino Costa, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

A parte executada opôs embargos de declaração às fls. 76/77, alegando 
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que a sentença de fl. 74 restou omissa no que diz a liberação dos bens 

bloqueados da parte executada e a suspensão das restrições constantes 

em nome da parte executada a título de débito alimentar.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o relato.

 Decido.

Os embargos são tempestivos (fl. 78), razão pela qual os conheço e os 

aprecio.

Com efeito, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação 

sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo.

No presente caso os embargos foram opostos em razão deste Juízo não 

ter analisado os pedidos de liberação dos bens apreendidos e a 

suspensão das restrições em nome parte executada a título de satisfação 

do débito alimentar constante nos autos, portanto, passo a analisar o 

respectivo pleito.

Assim, vejo que razão assiste a parte embargante uma vez que a 

sentença de fl. 74 quanto ao pleito de baixa na restrição do sistema 

RENAJUD e demais restrições em nome do executado.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos, para tanto, 

determino:

I - Proceda-se com a juntada do comprovante de remoção de restrição do 

sistema RENAJUD;

II – Proceda a Sra. Gestora Judiciária com o necessário para a devolução 

dos valores bloqueados em nome da parte executada por meio do sistema 

Bacen-Jud e a título de FGTS, devendo para tanto, a parte executada 

informar a este juízo, no prazo de 05 (cinco) dias os dados bancários para 

a devida devolução;

III - OFICIE-SE os órgãos restritivos de crédito para que procedam com a 

baixa do nome do executado da lista de registros da SERASA e do SPC 

em virtude da quitação do débito alimentar do presente feito.

No mais, permanece a sentença de fl. 74 incólume.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 133989 Nr: 4000-12.2011.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HESR, SS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial INDEFIRO o 

requerimento de reconsideração da prisão civil do executado Antonio 

Carlos Rezende, e por consequência mantenho a decisão de fl. 30, 

devendo o executado ser advertido de que o cumprimento da pena não o 

exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas (§ 5º do artigo 

528 do CPC).Sem prejuízo do cumprimento do mandado de prisão, 

expeça-se ofício a seguradora Mapfre Cruz Seguradora S/A, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, informe a este juízo acerca de eventual seguro a 

ser percebido pelo executado Antônio Carlos Rezende, portador do CPF 

446.638.629-34 e, caso positivo proceda a transferência do valor para a 

conta única do Poder Judiciário. Intime-se.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 157667 Nr: 6258-24.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCB, DCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, GILSON DA SILVA - OAB:21801/MT, RONALDO 

QUINTÃO - OAB:10058/MT

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que decorreu o 

prazo, para a parte devedora, efetuar o pagamento do débito, apesar de 

estar devidamente intimado para o ato, fl.109. Assim sendo, intimo a parte 

exequente, para requerer o que lhe é de direito, no prazo legal.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 138369 Nr: 8776-55.2011.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONI SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Execução proposto por Antonio Carlos Rezende 

em face de Hemanuel Elias Sartori Rezende, devidamente representado 

por sua genitora Simoni Sartori, todos devidamente qualificados nos autos.

Analisando os autos, vejo que foi determinada a intimação da parte 

embargante para manifestar interesse no prosseguimento do feito (fl. 97).

À fl. 99, o procurador da parte embargante informa que a parte há cerca 

de 02 (dois) anos não mantém contato com seu procurador, pugnando 

pela renúncia de seu mandato.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugna pela extinção do feito 

sem resolução do mérito (fl. 100/101).

Assim, considerando que a parte embargante não manifestou interesse no 

prosseguimento do feito, o que inviabiliza o prosseguimento dos autos, 

assim, a extinção do feito é medida que se impõe.

Vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, contudo, anotando-se ser esta beneficiária de 

Justiça Gratuita.

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

Ciência ao Ministério Público.

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 62749 Nr: 4274-15.2007.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDF, DCDS, OBDM, EBDF, ABDFS, NBDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, DARLENE KATIA FOGLIATTO GOUVEIA - 

OAB:12.106/MT, JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11.871, VALTER 

CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo legal sem que a parte autora, devidamente 

intimada, comprovasse nos autos o cumprimento integral da decisão de fl. 

241.

Outrossim, nos termos da legislação vigente e do artigo 1.206 § 4º da 

CNGC e da Ordem de Serviço nº 001/2015 – item V, “b”, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte autora, pessoalmente, bem como na pessoa 

de seu(ua) advogado(a) a dar prosseguimento ao feito, praticando o ato 

que lhe compete, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 2º do CPC).

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 289416 Nr: 16563-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 
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Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - 

OAB:21482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso: I. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pretendido pelo 

requerente, ante a ausência do preenchimento dos requisitos da tutela de 

urgência, previstos no art. 300 do CPC.II. Designe-se data para realização 

da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência constante no 

Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca.III. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 

247, I, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça 

à audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que 

no mandado deverão ser consignadas as seguintes observações:a) 

conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a 

ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

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

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência as 

partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público (art. 

695, § 4º do CPC).d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, 

passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo a parte 

requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do pedido de 

cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 

do Código de Processo Civil.Em seguida, venham-me os autos 

conclusos.Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 289428 Nr: 16587-22.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KDSO, RDSO, SRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DETERMINO:I – Apense o presente feito aos autos tombados 

sob o Cód. nº 168667.II –Oficie-se ao Instituto Nacional do Seguro Social 

–INSS – para que informe este juízo acerca de eventual benefício 

assistencial percebido pela requerida, Sra. Maria Helena Domingos 

Constância, no prazo de 10 (dez) dias. III – Designe-se data para 

realização da audiência de mediação e conciliação, conforme pauta de 

audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.IV – Cite-se 

a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, para que compareça à audiência de mediação e conciliação 

(art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas 

as seguintes observações:a) conterá apenas os dados necessários à 

audiência, devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 

1º do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou da requerida na 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) 

que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo 

Civil.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 257831 Nr: 23049-29.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDJANE DANTAS PORFIRIO 

FREITAS - OAB:OAB/MT 6.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que decorreu o 

prazo para a parte autora, manifestar da certidão de fl.33, apesar de estar 

devidamente intimada para o ato, através de sua advogada, fl.34. Nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, intimo a parte 

autora, na pessoa de sua advogada, bem como, encaminho os autos ao 

setor de expedição, para que seja confeccionado o mandado de intimação 

pessoalmente, para a parte autora, para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 

485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281749 Nr: 10441-62.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTHUR ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NEIDE ALVES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo legal sem que a inventariante, devidamente 

intimada, prestasse compromisso conforme determinado na r. decisão de 

fls. 18/verso, item 4.

Outrossim, nos termos da legislação vigente e do artigo 1.206 § 4º da 

CNGC e da Ordem de Serviço nº 001/2015 – item V, “b”, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte autora, pessoalmente, bem como na pessoa 

de seu(ua) advogado(a) a dar prosseguimento ao feito, praticando o ato 

que lhe compete, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 2º do CPC).

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275412 Nr: 5322-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PWDP, RFDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls.34-verso, 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.: 201968 Nr: 16327-47.2015.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Posto isso, por tudo mais que dos autos constam, e em consonância com 

o parecer ministerial, nos termos do art. 33 da Lei 8.069/1990, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na exordial, para tanto, CONCEDO a guarda 

definitiva e responsabilidade dos infantes Claudemar Costa da Silva e 
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Valtevar Costa da Silva, ao requerente Sr. Claudio Calixto da Silva, com os 

efeitos daí decorrentes, sem prejuízo de posterior revogação desta, bem 

como REGULARIZO o período de convivência da requerida Sra. Dagmar 

Pilé Costa da Silva com as crianças de forma monitorada pela avó paterna 

Sra. Aurea Carvalho da Silva. Por fim, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Custas pela parte 

requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça 

gratuita.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público e 

à Defensoria Pública.Expeça-se o competente Termo de Guarda 

Definitiva.Após, transitado em julgado, arquivem-se os autos mediante as 

baixas e anotações necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281510 Nr: 10240-70.2018.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IS, SAST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA MOSQUIM POLONI - 

OAB:22191-A/MT, STEFANIA APARECIDA SERVILHA TORTORA - 

OAB:10.037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 170/172, que designo o dia 

03/12/2018 às 14h30, para audiência de mediação e 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.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290377 Nr: 17318-18.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RONALDO ARAGAO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca, apreensão e 

citação, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, 

no bairro Jardim Floriza, a ser depositada em guia própria a ser expedida 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no 

campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 210363 Nr: 2393-85.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO GUENDA - 

OAB:101856/SP, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a certidão retro, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 27.1, impulsiono os 

presentes autos, para que sejam enviados ao setor de expedição de 

documentos, a fim de ser a parte autora intimada, pessoalmente, para dar 

andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274843 Nr: 4862-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEY GUSTAVO JOSE GIONGO, FLAVIO CARLOS 

GIONGO, VALDIR GIONGO, VALDISNEI JOSÉ GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA HELENA SEMENTES S/A, ELIO ADANIR 

GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT, LUIZ 

ORIONE NETO - OAB:3606/MT

 Autos nº: 274843.

 Vistos,

 Diante dos petitórios de fls. 1.576 e fls. 1.577, redesigno a audiência 

anteriormente agendada para o dia 04 de dezembro 2018, às 15:30 horas.

 Ademais, verifico que às fls. 1.575 foi expedida carta precatória para fins 

de citação do embargado Elio Adanir Giongo, contudo, até a presente data 

a parte embargante não comprovou sua distribuição no juízo deprecado, 

bem como não aportou qualquer informação acerca de seu cumprimento.

Assim, expeça nova carta precatória, devendo a parte embargante 

comprovar a sua distribuição, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 01 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 248982 Nr: 15761-30.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E P DE JESUS ME, Eranildo Pereira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a certidão retro, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 6.1, impulsiono os 

presentes autos, para que sejam enviados ao setor de expedição de 

documentos, a fim de ser a parte autora intimada, pessoalmente, para que 

comprove o pagamento da diligência, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

 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:

 Certifico que, nesta data, afixei o edital de fl. 43 no átrio do fórum, 

conforme prescreve o art. 257 do CPC.

Certifico ainda que, em cumprimento ao despacho de fl. 41, intimo o 

requerente para retirar uma via do edital nesta secretaria, a fim de 

publicá-lo em jornal local de ampla circulação, conforme prescreve o 

parágrado único do art. 257 do CPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285585 Nr: 13532-63.2018.811.0055

 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): CARLOS RAMAO MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RULLYAN PETERSON 

SAMPAIO - OAB:11691/MT

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 110,22 (cento e dez reais e vinte e 

dois centavos), referente à complementação de diligência solicitada pelo 

oficial de justiça ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO, mediante guia a ser emitida 

junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Edital de Citação

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): D. E. CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 

17462357000194. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 17.659,76 (Dezessete 

mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos) 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: Nelson Sasso interpôs perante este Juízo Ação 

Monitória em face de D.E. Construções Ltda (Ello Construtora) alegando 

que a requerida atua no ramo da construção e repassou dois cheques ao 

requerente dados em pagamento, ambos no valor de R$5.360,00 (cinco 

mil, trezentos e sessenta reais), o primeiro cheque com data prevista para 

pagamento com vencimento para o dia 20.02.2015 (cheque n.850019) e 

outro com vencimento para o dia 20.03.2015 (cheque n.850020). Ocorre 

que no entanto os cheques voltaram sem provisão de fundos por duas 

vezes. O exequente entrou em contato por várias vezes com o 

executado, mas sem retorno satisfatório para o pagamento da dívida. 

Portanto o exequente é credor de R$10.720,00 e requer que seja 

concedido os benfícios da justiça gratuita; a expedição do competente 

mandado de pagamento, para que a requerida pague a dívida, corrigida 

monetariamente, acrescida dos encargos moratórios e honorários 

advocatícios de 5% sobre o valor da causa (demonstrativo do débito), 

conforme previsão no art. 701 do CPC, facultando ao requerido, caso 

queira, apresentação de Embargos também no prazo de 15 (quinze) dias. 

Requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos 

tais como a prova testemunhal, pericial, documental, assim como aqueles 

já acostados e os que se fazerem necessários para demonstrar o direito 

ora invocado nesta petição, bem como o depoimento pessoal do requerido. 

Dá-se a causa o valor de R$17.659,76.

Despacho/Decisão: 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 JunqueiraJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Regiane Gomes de 

Souza, digitei.

Tangará da Serra, 27 de setembro de 2018

Barbara Graziela Ventura Furlan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 211415 Nr: 3161-11.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICASE - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRISERRA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATTO - 

OAB:15818/PR, FERNANDO BONISSONI - OAB:37434/PR, TATIANA 

SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista o retorno da Carta Precatória com diligência 

infrutífera, intimo a parte exequente para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 267596 Nr: 30360-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLY EICH ALVES, AYRTON FREITAS REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, AYRTON FREITAS REGO - OAB:21817/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14.341, MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:SP:175.803-B, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/MT

 Certifico e dou fé que, as contestações de fls. 178/226, 227/233 e 

234/242 são tempestivas. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor 

e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 8.1.1, impulsiono os presentes autos 

para que sejam enviados ao setor de expedição de matéria para imprensa, 

a fim de que a parte autora seja intimada para, querendo, impugnar 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162424 Nr: 13795-71.2013.811.0055

 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: ELSO LUIZ ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 
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DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE MOURA 

ZANATTA - OAB:OAB/MS14.278, PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883/MS, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - 

OAB:10071/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO - OAB:10304-MT

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, instruir e retirar a Carta Precatória expedida à 

Comarca de São Paulo-SP para oitiva da testemunha, para fins de 

distribuição.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279160 Nr: 8370-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.IJUI-RS 1ª VARA, FIDENE - FUNDAÇÃO DE 

INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E EDUÇÃO DO NOROESTE DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO ANTONIO PASCHE - 

OAB:31.321-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo no dia 17/09/2018, para a parte autora 

efetuar o pagamento da complentação da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, apesar de ter sido devidamente intimada da certidão de fls.36 pelo 

DJE, conforme certidão de publicação de fls.37, portanto encaminho os 

autos ao setor de expedição a fim de intimar pessoalmente a parte autora, 

para dar efetuar o pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284879 Nr: 12979-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA VALE DA SERRA 

IND.COM.IMP. E EXP. LTDA-ME, EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça de fl.25, no prazo de 05 (cinco)dias. Certifico 

ainda que, intimo a parte requerente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 146,96 (cento e quarenta e seis 

reais e noventa e seis centavos), referente à complementação de 

diligência solicitada pelo oficial de justiça MAURÍCIO GRECO SORROCHE, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 104245 Nr: 3064-89.2008.811.0055

 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: FRANCISCO MARCOS BERNARDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT, ITAU XL SEGUROS CORPORATIVOS S/A, IRB-BRASIL 

RESSEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.997, DENNER DE BARROS MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, DIANARÚ DA SILVA PAIXÃO - 

OAB:10.105/MT, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:OAB/SP 

299.951

 Autos nº: 104245.

 Natureza: Cumprimento de sentença.

 Autor: Francisco Marcos Bernardo Silva.

 Requerida: Energisa Mato Grosso Distribuidora de

 Energia S/A.

 Vistos,

 Trata-se de duplo cumprimento de sentença (honorários de sucumbência 

e principal) recebido às fls. 1.1611, tendo a parte devedora efetuado 

depósito no valor de R$ 1.130.246,26 às fls. 1.618/1.619, tendo oferecido 

impugnação às fls. 1.640/1.645, sendo que a parte credora sobre esta se 

manifestou às fls. 1.647/1.661.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Analisando a impugnação de fls. 1.640/1.645, vejo que o valor executado 

a título de honorários de sucumbência (fls. 1.601/1.605) não foi objeto de 

discordância, devendo ser reputado então como escorreito e 

incontroverso, de modo que resta satisfeita esta obrigação.

 Porém, vários outros valores foram apontados como indevidos pela 

empresa executada, de modo que passo a analisar cada uma das 

impugnações.

 Antes, porém, cumpre-me esclarecer que os cálculos contidos no corpo 

da petição de fls. 1.640/1.645 não são os que a empresa Energisa 

entende como corretos, estando sua impugnação embasada no cálculo de 

fls. 1.646.

 Na verdade, deduzo que os cálculos de fls. 1.640/1.645 tinham como 

escopo atualizar, segundo os critérios da parte credora, o valor da dívida 

até o dia do efetivo depósito judicial.

 1 – Dos danos morais:

 Às fls. 1.606/1.610 a parte credora apontou como devida a importância de 

R$ 627.161,74, tendo a parte devedora sustentado um suposto excesso 

de R$ 11.063,77 na impugnação de fls. 1.640/1.645.

 Ocorre que no próprio cálculo de fls. 1.646 o valor encontrado pela parte 

devedora é inclusive superior ao indicado pela parte credora (R$ 

639.967,38), não tendo este magistrado compreendido de onde saiu o 

excesso alegado.

 Logo, inexiste razão para se reconhecer excesso neste ponto.

 2 – Dos danos estéticos:

 Às fls. 1.606/1.610 a parte credora apontou como devida a importância de 

R$ 313.580,87, tendo a parte devedora sustentado um suposto excesso 

de R$ 5.532,07 na impugnação de fls. 1.640/1.645.

 Ocorre que, outra vez no próprio cálculo de fls. 1.646 o valor encontrado 

pela parte devedora é inclusive superior ao indicado pela parte credora 

(R$ 319.983,69), não tendo este magistrado compreendido de onde saiu o 

excesso alegado.

 Logo, mais uma vez inexiste razão para se reconhecer excesso neste 

ponto.

 3 – Dos danos materiais:

 Às fls. 1.606/1.610 a parte credora apontou como devida a importância de 

R$ 4.534,91, tendo a parte devedora sustentado um suposto excesso de 

R$ 112,01 na impugnação de fls. 1.640/1.645.

 Ocorre que, mais uma vez no próprio cálculo de fls. 1.646 o valor 

encontrado pela parte devedora é inclusive superior ao indicado pela parte 

credora (R$ 4.595,50), não tendo este magistrado compreendido de onde 

saiu o excesso alegado.

 Logo, pela terceira vez inexiste razão para se reconhecer excesso neste 

ponto.

 4 – Da pensão mensal:

 Às fls. 1.606/1.610 a parte credora apontou como devida a importância de 

R$ 31.394,51, tendo a parte devedora sustentado um suposto excesso de 

R$ 29.834,81.

 Desta vez razão assiste à parte devedora, uma vez que realmente 

constou equivocamente o valor de R$ 8.300,00 como valor da pensão 

vencida em 05/07/08, sendo certo que o correto seria R$ 830,00, 

decorrendo daí a grande diferença entre os valores indicados pelas 

partes.

 Assim, como o credor concordou com o valor indicado pelo devedor às 

fls. 1.646 (R$ 16.217,06), neste sentido fls. 1.653/1.657, entendo que 

devo reconhecer excesso alegado, ficando estabelecido o valor total da 

pensão mensal devida em R$ 16.217,06.

 5 – Das despesas médicas:

 Analisando o petitório de fls. 1.606/1.610, verifico que nenhum valor está 

sendo cobrado sob esta rubrica, de modo que neste ponto a impugnação 
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não deve ser conhecida.

 6 – Da sucumbência na fase de cumprimento de sentença:

 Conforme acima demonstrado, a parte devedora alegou excesso no valor 

total de R$ 46.542,66 (R$ 11.063,77 + R$ 5.532,07 + R$ 112,01 + R$ 

29.834,81), tendo este Juízo reconhecido como indevida a cobrança do 

valor de R$ 28.146,34 (diferença entre os R$ 44.363,40 cobrados pelo 

credor a título de pensão mensal e os R$ 16.217,06 indicados pelo 

devedor e depois aceitos pelo primeiro), de modo que a sucumbência fica 

dividida da seguinte forma:

a) para a parte credora: 60% (28.146,34 / 46.542,66);

 b) para a parte devedora: 40% (18.396,32 / 46.542,66).

 Assim, entendo que devo fixar os honorários em 10% da controvérsia 

(R$ 4.654,26), ficando a parte credora responsável por 60% da 

sucumbência e a parte devedora responsável por 40%, nos termos da 

fundamentação acima.

 Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação de fls. 1.640/1.645, 

reconhecendo excesso apenas no tocante a parte do valor cobrado a 

título de pensão mensal, ficando estabelecida esta obrigação em R$ 

16.217,06 nos termos da fundamentação acima.

 Por conseguinte, reconheço como devido o valor total cobrado às fls. 

1.605 a título de sucumbência (R$ 140.605,34), ficando reconhecida 

também a dívida de R$ 961,494,58 (novecentos e sessenta e um mil, 

quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos) em 

favor do autor, sendo que neste valor já está extirpado o excesso 

reconhecido (R$ 989.640,92 – R$ 28.146,34).

 A título de sucumbência, nos termos da fundamentação acima, fixo os 

honorários na fase de cumprimento em 10% do valor da controvérsia na 

impugnação (R$ 4.654,26), ficando a parte credora responsável por 60% 

da sucumbência (R$ 2.792,56) e a parte devedora responsável por 40% 

(R$ 1.861,70), nos termos da fundamentação acima. Anoto que a 

superveniência de melhora da condição financeira do autor com o 

recebimento de expressivo valor indenizatório faz com que neste ato não 

lhe seja mantida a gratuidade outrora deferida.

 Por fim, considerando que o valor depositado às fls. 1.619 é suficiente 

para adimplir toda a obrigação, passo a dar a destinação devida ao 

montante depositado em 31/08/18:

a) o valor de R$ 140.605,34 (honorários de sucumbência) deverá ser 

transferido diretamente para os patronos do autor, sendo que estes 

deverão indicar conta para depósito;

b) o valor de R$ 1.861,70 (honorários de sucumbência na fase de 

cumprimento) deverá ser transferido diretamente para os patronos do 

autor, sendo que estes deverão indicar conta para depósito;

c) o valor de R$ 958.702,02 (R$ 961.494,58 – R$ 2.792,56) deverá ser 

transferido diretamente para conta de titularidade do autor, sendo que este 

deverá indicar conta para depósito. Anoto que estou descontando a 

sucumbência hoje fixada do montante acima apurado e já determinando 

logo abaixo sua transferência para os patronos da parte ré com o escopo 

de evitar novo processamento de cumprimento de sentença em favor 

destes;

d) o valor de R$ 2.792,56 (honorários de sucumbência na fase de 

cumprimento) deverá ser transferido diretamente para os patronos da 

parte ré, sendo que estes deverão indicar conta para depósito;

e) todo o restante para “zerar” a conta judicial de fls. 1.619 deverá ser 

restituído à Energisa, devendo esta indicar conta para depósito.

 Expeça-se os respectivos alvarás.

 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.

 Registro que neste caso 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.

Por fim, após serem tomadas as providências acima, julgo extinto o feito, 

com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 1º de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 104148 Nr: 2939-24.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINO DALLA BONA, VALDIR DALLABONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CRESTANI, CARLOS ANTONIO BERTEI 

LONGHI, IRIO BRAZ BRUN, ANTÔNIO ARISTON DE MOURA, RADIO 

PIONEIRA DE TANGARÁ DA SERRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, LIAMAR MEIRA DE ARRUDA - OAB:9.227, RULLYAN 

PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT, Sulviane Rigo Lustoza - 

OAB:24.651-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - 

OAB:, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT, MARIA LINA 

PEREIRA LOPES GRECCO - OAB:9 304/MT, RODRIGO NUSS - 

OAB:16.509

 Autos n.º 104148.

 Vistos,

Os autores Vitalino Dalla Bona e Valdir Dalla Bona requereram às fls. 

3563/3564 a concessão da gratuidade da justiça, sendo às fls.3596/3597 

determinado que eles comprovassem que suas condições financeiras 

tenham se alterado desde a decisão proferida em 12/06/2008 que 

indeferiu a gratuidade da justiça.

Às fls. 3600/3609 os autores juntaram a de cópia de demonstrativo de 

imposto de renda e às fls. 3616/3622 cópia da matricula dos imóveis, 

demonstrando que não pertencem mais a eles.

Às fls. 3610/3611 os advogados Giselle Cristian Carpenedo e Rullyan 

Peterson Sampaio requereram que a presente ação prossiga apenas em 

relação ao cumprimento de sentença e que os atos processuais 

praticados em sede de liquidação de sentença sejam distribuídos em autos 

apartados, com fundamento no art. 509, § 1º, do Código de Processo Civil.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça 

formulado pelos autores, tenho que eles lograram êxito em comprovar a 

alteração da situação financeira desde a decisão proferida em 12/06/2008 

que indeferiu a gratuidade da justiça, assim, a medida que se impõe é o 

deferimento do benefícios a eles.

 No que tange ao pedido formulado às fls. 3610/3611, os advogados 

Giselle Cristian Carpenedo e Rullyan Peterson Sampaio alegaram que 

foram contratados pelo advogado Gaylussac Dantas Araújo para atuar no 

cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais, tendo ele lhes 

proposto 50% do valor, o que foi aceito. Juntaram os e-mails de fls. 

3612/3615.

Apesar dos e-mails juntados às fls. 3612/3615, entendo necessária a 

formalização da cessão do crédito mencionada ou a apresentação de 

instrumento de procuração conferido pelo titular do crédito aos advogados 

Giselle Cristian Carpenedo e Rullyan Peterson Sampaio, para fim de 

legitimá-los a prosseguir com o cumprimento de sentença.

Quanto ao pedido de que a presente ação prossiga apenas em relação ao 

cumprimento de sentença e que os atos processuais praticados em sede 

de liquidação de sentença sejam distribuídos em autos apartados, entendo 

que deve ser indeferido.

Embora o art. 509, § 1º, do Código de Processo Civil preveja essa 

possibilidade, entendo que esse pedido deveria ter sido formulado quando 

foi postulado o cumprimento de sentença, o que não foi feito.

 Registro que atualmente a presente ação conta com XIX volumes (mais de 

3600 páginas), o que torna completamente inviável seu desmembramento 

nesse momento.

 Ademais, não vislumbro prejuízo para o prosseguimento conjunto da 

liquidação e do cumprimento de sentença, devendo ser destacado que o 

cumprimento de sentença encontra-se paralisado por ausência de bens 

dos devedores e não em decorrência de qualquer ato que está sendo 
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praticado na liquidação.

Ante o exposto:

1- Defiro a gratuidade da justiça aos autores Vitalino Dalla Bona e Valdir 

Dalla Bona, conforme requerido às fls. 3563/3564.

2- Intime-se os advogados Giselle Cristian Carpenedo e Rullyan Peterson 

Sampaio para, no prazo de 15 dias, apresentar documento que formalize a 

cessão do crédito mencionada ou junte de instrumento de procuração 

conferido pelo titular do crédito, sob pena de ser indeferido o 

prosseguimento do cumprimento de sentença em seu favor.

3- Indefiro o pedido de desmembramento do cumprimento de sentença e 

da liquidação de sentença, em razão de inexistir prejuízo as partes o seu 

prosseguimento conjusto.

 Aliás, determino a secretaria que remetam os autos conclusos sempre 

que tiver petição relacionada ao cumprimento de sentença para analisar, 

ainda que a liquidação não esteja apta à conclusão.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 01 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 117276 Nr: 7283-14.2009.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR RAMIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT, SAMUEL 

FRANCISCO - OAB:10908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Tereza Palhares Basílio 

- OAB:74.802-RJ, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Autos nº: 117276.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que o perito judicial apresentou proposta 

de honorários às fls. 540/542, no valor de R$ 3.600,00 e solicitou a 

apresentação de documentos.

 A parte requerida às fls. 545/547 discordou do valor dos honorários 

periciais e pugnou que este juízo reduza o valor, fixando em patamar 

condizente com o trabalho a ser realizado, bem como informou que não 

possui os documentos solicitados pelo perito por não ter participado da 

avença discutida em juízo.

 Às fls. 548/549 a parte autora não se manifestou acerca da proposta de 

honorários, informou que os documentos solicitados se encontram em 

poder da parte requerida, sendo que o contrato, objeto dos autos, se 

encontra acostado às fls. 36.

 Às fls. 552/554 o perito nomeado manifestou-se acerca da discordância 

da parte requerida e justificou o valor dos honorários periciais.

 Pois bem.

 Para fixação da verba honorária pericial, deve-se levar em consideração 

principalmente a complexidade do trabalho a ser realizado e o tempo de 

execução.

 No caso, tenho que a proposta de honorários apresentada pelo perito 

judicial de R$ 3.600,00 afigura-se compatível com o trabalho a ser 

desenvolvido, que foi devidamente justificado às fls. 552/554.

 Ademais, para que seja reconhecido que o valor proposto a título de 

honorários periciais é exorbitante não basta a mera insurgência da parte, 

mas sim a demonstração efetiva de que valor fixado está em desacordo 

com pericias similares, o que pode ser feito, inclusive, com a avaliação de 

outros profissionais.

 A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado:

 “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – 

IMPUGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - 

VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A fixação de honorários periciais, deve se 

observar a razoabilidade e a proporcionalidade, a fim de que a 

remuneração paga ao profissional/perito seja compatível ao trabalho por 

ele realizado. Não é suficiente a simples alegação pelo agravante, de que, 

o trabalho realizado pelo expert não terá complexidade em sua realização. 

A alegação de insuficiência de recurso não é pretexto para que não seja 

realizada a perícia, uma vez que, o direito dos servidores objeto da pericia, 

encontra-se respaldada por lei local.” (AI 57118/2013, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 14/02/2014) (Original 

sem grifo)

 No caso dos autos, em que pese a parte requerida tenha apresentado 

valor inferior fixado pelo juízo da comarca de Brasília, verifico que não 

restou demonstrado que se trata de caso semelhante, devendo ser 

registrado que este magistrado tem encontrado dificuldade para encontrar 

profissional na área nesta comarca.

 Assim, acolho a proposta de honorários apresentada às fls. 540/542, e 

os fixo no valor de R$ 3.600,00.

 Por outro lado, quanto ao pagamento dos honorários periciais, a 

jurisprudência já decidiu no sentido de que os honorários periciais da fase 

de liquidação devem ser atribuídos às partes na proporção da 

sucumbência na fase de conhecimento, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

HONORÁRIOS PERICIAIS - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - ART. 505 DO 

CPC - É vedado que o juiz decida novamente questões já resolvidas no 

curso do processo.

 v.v: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

HONORÁRIOS PERICIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PRECLUSÃO 

PRO JUDICATO - INOCORRÊNCIA - QUESTÃO PROBATÓRIA - 

PRECEDENTES DO STJ. 1. Na fase de liquidação de sentença, as 

despesas processuais, incluídos os honorários do perito, devem seguir a 

sucumbência estabelecida na etapa inicial da ação de conhecimento, pois 

não há razoabilidade em compelir a parte que já teve seu direito 

reconhecido por sentença transitada em julgado a suportar o pagamento 

dos honorários periciais na fase de liquidação. 2. Conforme entendimento 

consolidado no âmbito do STJ, não há preclusão para o magistrado no 

tocante a questões probatórias, podendo determinar a produção de 

provas inicialmente indeferidas, requisitar outras inclusive não requeridas 

pelas partes, assim como rever o valor dos honorários periciais e a 

responsabilidade pelo adiantamento do seu pagamento”. (TJMG - Agravo 

de Instrumento-Cv 1.0024.01.540984-0/002, Relator(a): Des.(a) Alberto 

Diniz Junior , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/0018, publicação 

da súmula em 03/07/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO 

PERITO. ÔNUS DA PARTE VENCIDA, DE ACORDO COM A SUCUMBÊNCIA 

ESTIPULADA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECEDENTES. A 

responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito na fase de 

cumprimento de sentença é da parte vencida na ação de conhecimento. O 

agravado foi condenado ao pagamento integral da sucumbência, sendo, 

portanto, necessária a modificação da decisão recorrida. O custeio da 

perícia correrá por conta do Estado, em razão do deferimento da AJG à 

parte agravada. AGRAVO MONOCRATICAMENTE PROVIDO”. (TJRS. 

Agravo de Instrumento Nº 70066684481, Décima Segunda Câmara Cível, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 03/11/2015).

 Assim, nos termos da fundamentação e julgados acima, intime-se a parte 

requerida para depositar os honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, em observância ao ônus de sucumbência da fase de conhecimento.

 Em seguida, intime-se o Sr. Perito para indicar a data, horário e local para 

a realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do NCPC.

Intimem-se as partes da data designada para a realização da perícia (art. 

474 do NCPC).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do NCPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 27 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141357 Nr: 674-10.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: VANDERLEI LUIS MAYER, SCHEILA MARESILDA DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO EDUARDO ZAMPARONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - 

OAB:24959/O, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322, 

LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:22.646/O-MT, OPSON LUISANDRO 

PULGA BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, Kézia G. S. Saragiotto - OAB:8.370

 Certifico que, haja vista a penhora por termo nos autos em fl. 178, intimo o 

executado para se manifestar, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158517 Nr: 7111-33.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANE PADILHA KELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687, MICHEL ANTONIO BREDA - OAB:16.990-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a consulta ao sistema RENAJUD ter sido 

infrutífera, conforme fl. 131, em cumprimento à decisão de fl. 128, intimo a 

exequente para, no prazo de 15 dias, informar se possui interesse nos 

bens já penhorados, e, caso estes não sejam suficientes para o 

pagamento da dívida, deverá indicar outros bens do devedor passíveis de 

penhora, advertindo-a que, no silêncio, a execução será suspensa por 1 

(um)ano, nos termos do art. 921, § 1.º, do CPC, sendo que neste período 

se suspenderá a prescrição.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 125370 Nr: 4327-88.2010.811.0055

 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 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:

 [...]Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial confirmando a liminar 

concedida, razão por que CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS) ao pagamento do benefício de aposentadoria por idade 

rural em favor da parte FRANCISCA MARIA DA SILVA, no valor de 01 (um) 

salário mínimo, desde a data do requerimento administrativo ou do 

ajuizamento da demanda (12/07/2010 – fl. 02), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (19/08/2010 – fl. 17-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.No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.Por fim, JULGO EXTINTO O 

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

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Publique-se. 

Intime-se. Certifique-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 122156 Nr: 1246-34.2010.811.0055

 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: JOSE REINALDO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial confirmando a liminar 

concedida, razão por que CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS) ao pagamento do benefício de aposentadoria por idade 

rural em favor da parte JOSE REINALDO DE MATOS, no valor de 01 (um) 

salário mínimo, desde a data do requerimento administrativo ou do 

ajuizamento da demanda (25/02/2010 – fl. 08), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (18/03/2010 – fl. 65-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.No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.Por fim, JULGO EXTINTO O 

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

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Publique-se. 

Intime-se. Certifique-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 135900 Nr: 6115-06.2011.811.0055

 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: ANTONIA ALVES DE OLIVEIRA

 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:

 Ante o exposto, 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) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (15/12/2014 – fl. 120), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (28/09/2011 – fls. 15-v), 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.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 
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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.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 122157 Nr: 1225-58.2010.811.0055

 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: MARIA CONCEIÇÃO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, 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) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (29/10/2015- fl. 143), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (16/03/2010– fls. 54-v), 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.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida 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.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 160590 Nr: 10575-65.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUBIA GONÇALVES DE ANDRADE

 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:

 Vistos.

I) Diante da concordância de fl. 161, no que atine aos valores 

apresentados a título de parcelas atrasadas e honorários, EXPEÇA-SE a 

respectiva requisição de pagamento.

II) Ato contínuo, AGUARDE-SE o depósito do valor requisitado. Após, uma 

vez depositado, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 dias, 

pugnar o que entender de direito.

III) Caso solicite a transferência/saque total do crédito para o nome do 

respectivo advogado, a Secretaria de Vara deverá certificar se (a) possui 

procuração "ad judicia" para receber e dar quitação e, na hipótese de a 

parte exequente ser analfabeta, se (b) a procuração fora lavrada por 

instrumento público. Atendidas tais exigências, EXPEÇA-SE alvará como 

solicitado, observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC - Foro Judicial.

IV) No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas no item anterior, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto ao débito 

principal, ser expedido em nome da própria parte.

V) Suprida a falha, PROCEDA-SE como delineado no item III. Se o prazo 

transcorrer "in albis", EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, alvará 

em nome da própria parte.

VI) Observar a Secretaria de Vara que, no que concerne aos honorários, 

sempre poderá ser transferido para o respectivo advogado, sem as 

peculiaridades discriminadas nos itens anteriores.

VII) Por fim, certificado o levantamento e, não havendo pendências, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSOS.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 5558 Nr: 2041-60.1998.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, para ciência da atualização do valor 

do débito descrita em fls. 208/211, bem como, para que apresente o 

comprovante de pagamento e/ou requeira o que entender de direito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 132742 Nr: 2625-73.2011.811.0055

 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: ANGELITA MATIAS PEREIRA

 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:

 ...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.: 160901 Nr: 11122-08.2013.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIO DOS SANTOS

 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:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, ao arquivo com as 

baixas necessárias;b)em caso de procedência:b.1) intime-se o INSS, na 

pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos autos, 

para promover a implantação do benefício, em até 10 dias úteis, caso 

ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo prazo de 10 dias, apresentar 

os cálculos das parcelas atrasadas, ficando neste caso deliberado o 

seguinte:b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os 

cálculos apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo 

os cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro 

lado, havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento 

de sentença no valor que reputar devido;b.2) caso o benefício já tenha 

sido implantado e o INSS não apresente o cálculo do retroativo, vista à 

parte autora para promover o cumprimento; b

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 155581 Nr: 4206-55.2013.811.0055

 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: ROSILDA MARIA DA COSTA PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI 

- OAB:OAB/MT: 15.877, LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 175781 Nr: 17753-31.2014.811.0055

 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: LUIZ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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/cessação do benefício , com incidência de juros de mora a 

partir da citação (26/09/2014 – fl. 74-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. 73/74-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.: 177664 Nr: 19732-28.2014.811.0055

 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: PAULO CEZAR TIMOTI

 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:

 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/cessação do benefício (07/05/2014 – fl. 65), com incidência 

de juros de mora a partir da citação (14/11/2014 – fl. 50-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. 72/72-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 
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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 Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 54160 Nr: 3780-87.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI FERREIRA PINTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 Vistos

1 - Intime-se a parte executada para, querendo, se manifestar quanto ao 

pedido da exequente (fls. 112/113), no prazo de 10 dias.

2 - Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 290945 Nr: 17760-81.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL MATO GROSSO, CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BRUNO MARTINS LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO MARTINHO TIEGS - 

OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, de conformidade com a sentença proferida nestes autos, 

intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento das custas processuais, a seguir: Custas ao FUNAJURIS em 

guia única - podendo ser emitida no site www.tjmt.jus.br - taxas e 

custas), no valor de R$ 192,30 (cento e noventa e dois reais e trinta 

centavos); Custas Contador não Oficializado - valor: R$ 110,19 (cento e 

dez reais e dezenove centavos), mediante depósito na c/c 104126-6, Ag. 

1321-8 (Banco do Brasil S.A., em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 

238.698.799-04). (Observação: Cálculo datado de 20/09/18, sujeito a 

atualização), sob pena de ser expedida certidão e encaminhada ao 

Departamento de Arrecadação para protesto nos termos do provimento n. 

88/2014-CGJ, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 290945 Nr: 17760-81.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL MATO GROSSO, CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BRUNO MARTINS LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO MARTINHO TIEGS - 

OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes a fim de intimar 

a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas 

referentes a(s) diligência(s) do Sr. Oficial de Justiça, nos seguintes 

termos: 01 - Informo que a guia de recolhimento deverá ser gerada no 

endereço: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home - diligência - Emissão de 

Guias de Diligências; 02 - Finalidade do ato a ser realizado: citação; 03 - 

Distância a ser percorrida: (trata-se de ÁREA URBANA); 04 - Valor total a 

ser depositado: R$ 36,74 (trinta e seis reais e setenta e quatro centavos), 

acrescido das devidas tarifas bancárias; 05 - Número do provimento que 

autoriza a cobrança: 07/2017-CGJ.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 150526 Nr: 10599-30.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente para manifestar requerendo o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 142240 Nr: 1639-85.2012.811.0055

 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: JOSE DOMINGOS DA SILVA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte autora para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 59398 Nr: 1028-11.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA DE FÁTIMA MURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, requerendo o que de 

direito, bem como quanto a certidão: Certifico que decorreu o prazo de 05 

(cinco) dias e a parte executada não manifestou sobre a penhora 

BacenJud de folhas 276, que segue em anexo ocasião em que o 

executado deverá comprovar, se for o caso, que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis e/ou excessividade da penhora (CPC, 

artigo 854, §3º, incisos I e II), apesar de devidamente intimado conforme 

mandado de folhas 287/288.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 205765 Nr: 19386-43.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS AIRTON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TROPICAL VEICULOS, FORD MOTOR 

COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 
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OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/MT

 intimem-se as partes para que no prazo comum de cinco dias, querendo, 

manifestem-se sobre a proposta de honorários no valor de R$ 5.980,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 157832 Nr: 6425-41.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON CESAR FLAUZINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252, NOELI ALBERTI - OAB:4061-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, requerendo o que de 

direito em face que decorreu o prazo de suspensão dos autos deferido às 

folhas 109.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2350 Nr: 523-69.1997.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R2 AGRICOLA LTDA, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN EVARISTO PRAETÓRIUS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - 

OAB:5897-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT, LUDMILLA DE MOURA BOURET - OAB:8.476/MT

 Intimação das partes para manifestar acerca do auto de avaliação juntado 

nos autos as folhas 556/568.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284582 Nr: 12745-34.2018.811.0055

 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: CLAUDINEI FIALHO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELLE FREITAS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FELIZ DA SILVA - 

OAB:24.782/MT, PATRICIA RIBEIRO DE SOUZA - OAB:24.783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA MOREIRA DE 

ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 287039 Nr: 14798-85.2018.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON AVELINO AZOMAECE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMILA KARINA DE JESUS TESTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, 

VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 77/89.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 10650 Nr: 1050-16.2000.811.0055

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILTON GOMES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, requerendo o que de 

direito em face que decorreu o prazo de suspensão dos autos deferido às 

folhas 394.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 258144 Nr: 23347-21.2017.811.0055

 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: JOSE MOISES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKEMI TANAKA ORITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, requerendo o que de 

direito, bem como acerca da certidão de folhas 34.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 114189 Nr: 4327-25.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A, SUZANA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANA SOBRINHO, BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT-10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Intimação das partes para manifestarem requerendo o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 150929 Nr: 11036-71.2012.811.0055

 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: DELZINA RAMOS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 Intimação do requerido para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 290/291.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 201655 Nr: 16003-57.2015.811.0055

 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: CEZAR ADRIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. GARCIA & CIA LTDA - ME, EDILEUSA LUZIA 

DE FIGUEIREDO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, requerendo o que de 

direito acaerca da certidão de folhas 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 21813 Nr: 1048-41.2003.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTOX S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FANTINATTI DE BRITO, BENEDITA 

CLEUSA FANTINATTI DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Labonia Carneiro - 

OAB:251411/SP, JOÃO CLAUDIO CORREA SAGLIETTI FILHO - 

OAB:OSB/SP 154061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Sinop-MT para, avaliação, 

devendo, no ato da retirada, comprovar o pagamento das custas judiciais, 

bem como instruí-la com as peças necessárias, e após retirá-la, 

comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 49384 Nr: 4458-39.2005.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEROFITO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MOACIR BETTIO, ADELMA 

SCHMECHEL BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 Ante o exposto, REJEITO, em sua totalidade, os presentes embargos 

declaratórios.Contudo, reputo oportuno consignar que não tenho interesse 

pessoal no processo, nem qualquer amizade ou inimizade com as partes, 

não tendo em qualquer momento proferido ofensas em relação as partes, 

devendo a parte caso reputo ser este magistrado parcial, promover o 

incidente adequado.Por fim, para o prosseguimento do feito defiro a 

adjudicação do créditos decorrentes do arrendamento, já penhorados 

nestes autos, até o limite do crédito ora executado nestes 

autos.Expeça-se carta de adjudicação, devendo o exequente em caso de 

recebimento ainda que parcial dos créditos ora adjudicados informar a 

este Juízo para imediata amortização do crédito executado.Outrossim, no 

que tange a penhora do imóvel intime-se o exequente para que apresente 

matrícula atualizada do imóvel e informe expressamente se deseja a 

manutenção ou levantamento da penhora de tal bem, devendo em tal 

hipótese ser expedida Carta Precatória para Avaliação e realização de 

Hasta Publica do imóvel já penhorado. Caso o exequente desista da 

penhora do imóvel fica desde já oportunizada a indicação de outros bens 

penhoráveis para o prosseguimento da execução, visto que o crédito 

adjudicado além de inadimplido até o presente momento não é suficiente 

para a satisfação integral da execução.Intimem-se Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 1 de outubro de 2018.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 163792 Nr: 1164-61.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VERNER KLEIN, PAULO ROBERTO KLEIN, 

ELIO FOLMER, ROSANGELA KLEIN FOLMER, MARCIA BARELLA KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 Autos cod. n 163792

Vistos.

Cuida-se de Embargos Declaratórios interpostos pelo executado contra a 

decisão que deprecou a avaliação de imóvel penhorado.

Destaca que a decisão seria omissa por não ter definido a necessidade de 

designação de perito judicial para a realização do ato decprecado.

Oportunizada a manifestação do exequente este defendeu a regularidade 

da decisão.

Os autos vieram-me conclusos.

É o necessário. DECIDO.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, bem como a retificação de erros 

materiais, porventura existente na decisão em sentido amplo.

Contudo, apesar das ponderações do executado, inexiste omissão na 

decisão, visto que cabe ao Juízo Deprecado a indicação do avaliador 

cabendo ao mesmo inclusive o julgamento de eventuais impugnações no 

que tange ao ato depreado.

Ante o exposto, REJEITO, em sua totalidade, os presentes embargos 

declaratórios.

Intimem-se Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1 de outubro de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 258678 Nr: 23800-16.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO GUTEMBERG DA SILVA 

RODRIGUES, FLAVIA CHRISTIANE DE MELO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 Certifico que o requerido/apelado apresentou contrarrazões de apelação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 287320 Nr: 15039-59.2018.811.0055

 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: José Luis Steffen, COOPERATIVA AGROPECUÁRIA 

MISTA VALE DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 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:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de 

tutela ajuizada por José Luis Steffen e Cooperativa Agropecuaria Mista 

Vale do Sepotuba Ltda- Comivale em desfavor de Banco do Brasil S/A, 

objetivando já em sede liminar de tutela de urgência de natureza 

antecipada para determinação à requerida que promova a emissão de 

carta de quitação de operação de crédito e a baixa/cancelamento das 

hipotecas, aditivos e averbações nas matrículas dos imóveis garantidores 

da hipoteca.

Considerando que o cerne da controvérsia cinge-se em omissão do 

requerido quanto a baixa das hipotecas após o adimplemento integral do 

débito enumerado, garantido pelos gravames mencionados, reputo 

necessário, para melhor análise do pleito, de informações acerca da 

transação realizada, da quitação do débito e de eventual pendência que 

esteja obstando a concessão de carta de anuência pelo requerido para a 

baixa das averbações nas matrículas dos imóveis garantidores, motivo 

pelo qual postergo a análise do pedido de tutela antecipada para após a 

realização de audiência de conciliação e apresentação das informações 

pelo requerido.

Assim, nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 31 de outubro de 2018, às 

13:00min(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora 

designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 
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aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizada à autora a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Com as informações, os autos deverão vir conclusos com para análise do 

pedido de tutela de urgência.

Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 289528 Nr: 16658-24.2018.811.0055

 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: ALESSANDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymore Credito, Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO 

- OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].Com tais ponderações, atento ao preenchimento dos requisitos legais, 

DEFIRO a antecipação de tutela postulada, para determinar que a 

requerida suspenda imediatamente as cobranças advindas do alegado 

débito (protesto n.º 91828, protocolo nº 95409), suspendendo ainda o 

protesto realizado junto ao Cartório do 2º Ofício de Peixoto de Azevedo/MT 

abstendo-se de inseri-las, sob pena de aplicação de multa diária no valor 

de R$ 200,00 (duzentos reais), limitando-se esse preceito cominatório a 

quantia de R$ 5.000,00 (dois mil reais).Tendo em vista a verossimilhança 

acima apontada e a condição de hipossuficiência da parte requerente, 

bem como pela facilidade da demandada comprovar a justeza do débito 

impugnado, defiro a inversão do ônus da prova, forte no artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do artigo 334, do 

Código de Processo Civil, designo audiência de tentativa de conciliação 

para o dia 07 de novembro de 2018 às 13h30min (MT), devendo os autos 

ser encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a 

realização do ato, cuja data fora designada conforme pauta fornecida pelo 

próprio centro.Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer 

das partes a audiência, nos termos do artigo 335, I, c/c § 4º, do art. 308, 

ambos do Código de Processo Civil, iniciar-se-á o prazo para contestação, 

e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 344, do Código 

de Processo Civil.Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos 

artigos 350 e 351, do Código de Processo Civil, será oportunizado ao autor 

a manifestação em 15 (quinze) dias.Cumpra-se. Intime-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280684 Nr: 9522-73.2018.811.0055

 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: EUSENI CABRAL DA SILVA ROSSETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCLINI ODONTOLOGIA, ALESSON M. DE 

LIMA, RAFAEL KOVALSKI MENDES

 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:

 Vistos em correição.

Considerando que o requerido Douglas Rafael Kovalski Menezes fora 

citado após a realização da primeira audiência de conciliação e tendo em 

vista o requerimento da parte autora, designo nova data de realização da 

audiência de conciliação para o dia 07 de novembro de 2018 às 14h30min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, permanecendo as demais 

determinações de fls. 78.

Intimem-se as partes, expedindo-se o necessário para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 217476 Nr: 7941-91.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFMNR, SMNR, MAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLLY EICH ALVES - 

OAB:21805/MT, LUCAS ANTONIO BATISTÃO - OAB:OAB/MT 16.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO SANTA 

ROSA AMBROSIO - OAB:12976, BRUNO DE MELO MIOTTO - 

OAB:19512/O, EDUARDO MAHON - OAB:OAB/MT 6.363, Ricardo 

Gomes de Almeida - OAB:5.985, STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT 20.956/B

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Dispõe o §3º do artigo 3º do Código de Processo Civil que “a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflito deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”.

Em que pese não haja previsão legal para o parcelamento do débito 

perseguido em sede de cumprimento de sentença, por certo que nada 

impede as partes de transigirem sob a presente avença, ainda mais 

quando o devedor se dispõe a efetuar os pagamentos frente ao débito em 

questão e considerando a crise financeira que assola o país, seria 

desarrazoado por este magistrado não oportunizar as partes ao menos 

uma oportunidade para transigirem sob a forma de pagamento do débito 

remanescente, conforme pleiteado às fls. 121/v pela executada.

Desse modo, considerando-se que o requerente manifestou interesse na 

composição, bem como que ao menos uma tentativa de composição não 

deve ser negada as partes, com o fim de promover maior efetividade na 

resolução da presente lide, reputo importante oportunizar aos litigantes 

meios para tratativas de eventual conciliação e de se apreciar o melhor 

meio de resolução da lide, garantido a efetividade da prestação 

jurisdicional e a composição amigável.

Assim, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 07 de 

novembro de 2018, às 13h00min (MT), devendo os autos ser 

encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a 

realização do ato, cuja data fora designada conforme pauta fornecida pelo 

próprio centro.

Havendo acordo partes, voltem-me conclusos para homologação.

Intimem-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141458 Nr: 804-97.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR GOMES PINHEIRO, FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI, WALMIR A. PEREIRA 

MACHIAVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVIOSEG - SEGURANÇA PRIVADA, GILMAR 

GOMES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELLI - 

OAB:4284/MT, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI - OAB:4617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELLI - OAB:4284/MT, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI - 

OAB:4617/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Dispõe o §3º do artigo 3º do Código de Processo Civil que “a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflito deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”.

Em que pese não haja previsão legal para o parcelamento do débito 

perseguido em sede de cumprimento de sentença, por certo que nada 

impede as partes de transigirem sob a presente avença, ainda mais 

quando o devedor se dispõe a efetuar os pagamentos frente ao débito em 

questão e considerando a crise financeira que assola o país, seria 

desarrazoado por este magistrado não oportunizar as partes ao menos 

uma oportunidade para transigirem sob a forma de pagamento do débito 
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remanescente, conforme pleiteado às fls. 960/962 pela executada.

Desse modo, considerando-se que o requerente tem demonstrado 

interesse no pagamento do débito, bem como que ao menos uma tentativa 

de composição não deve ser negada as partes, com o fim de promover 

maior efetividade na resolução da presente lide, reputo importante 

oportunizar aos litigantes meios para tratativas de eventual conciliação e 

de se apreciar o melhor meio de resolução da lide, garantido a efetividade 

da prestação jurisdicional e a composição amigável.

Assim, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 07 de 

novembro de 2018, às 14h00min (MT), devendo os autos ser 

encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a 

realização do ato, cuja data fora designada conforme pauta fornecida pelo 

próprio centro.

Havendo acordo partes, voltem-me conclusos para homologação.

Restando infrutífera a transação, voltem-me para deliberação.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 285171 Nr: 13210-43.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINI C.S. E REP. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VESPUCIO & CIA LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - OAB:9202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Domini Comércio Serviços e 

Representações de Produtos Agropecuários Ltda. em desfavor Vespúcio 

& Cia Ltda. ME, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 14 de novembro de 2018, às 

13h30min (MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora 

designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Consigna-se que quando do requerimento de produção de provas às 

partes deverão especificar e justificar as provas que pretendem produzir, 

bem como indicar os pontos controvertidos da demanda.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 290967 Nr: 17792-86.2018.811.0055

 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: MARCELLO DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELN GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA MOURA VIEIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 24.350/0, Carmem Lúcia Mendes de Araújo 

Olyntho - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos 

morais e materiais ajuizada por Marcello de Oliveira Silva em desfavor ELN 

Gestão de Negócios Imobiliários Ltda., ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 14 de novembro de 2018, às 

14h30min (MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora 

designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Consigna-se que quando do requerimento de produção de provas às 

partes deverão especificar e justificar as provas que pretendem produzir, 

bem como, com fulcro no princípio da cooperação, poderão indicar os 

pontos controvertidos da demanda a serem fixados pelo Juízo.

Por fim, intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

substitua os documentos de fls. 33 e 38, visto que ilegíveis.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 288879 Nr: 16156-85.2018.811.0055

 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: HILDO ALVES CAETANO, ROSA ZANARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOIE SUPLEMENTOS LTDA

 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:

 [...].Em caso de descumprimento das medidas impostos, fixo como pena 

de multa diária no valor R$100,00 (cem reais), limitando-se esse preceito 

cominatório a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).Assim, tendo em 

vista a verossimilhança acima apontada e a condição de hipossuficiência 

da parte requerente, bem como pela facilidade da demandada comprovar a 

justeza do débito impugnado, defiro a inversão do ônus da prova, forte no 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.Por conseguinte, 

com fulcro no princípio da cooperação, intime-se a requerida para que 

apresente os contratos celebrados em nome do requerente, bem como 

eventuais comprovantes de entrega de mercadorias, no prazo de 15 

(quinze) dias.Nos termos do artigo. 334, do Código de Processo Civil, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 14 de novembro 

de 2018, às 13h00min (MT), devendo os autos ser encaminhados para o 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja 

data fora designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.Não 

obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, I, do Código de Processo Civil, 

iniciar-se-á o prazo para contestação, e quedando-se o requerido inerte, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 

conforme artigo 344, do Código de Processo Civil.Constatando-se 

quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, do Código de 

Processo Civil, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 (quinze) 

dias, produzindo as provas que entender necessárias.Consigna-se que 

quando do requerimento de produção de provas às partes deverão 

especificar e justificar as provas que pretendem produzir, bem como 

indicar os pontos controvertidos da demanda.Cumpra-se com urgência. 

Intime-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 287948 Nr: 15533-21.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JULIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Paola Leite Lopes - 

OAB:OAB/MT 24265-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, INDEFIRO A INICIAL, com esteio nos artigos 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil c/c artigo 2º da Lei 6.858/80 e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Custas e despesas pela parte autora a qual restam suspensas em 

razão da gratuidade da justiça que defiro neste ato.Publique-se, 

registre-se, intimem-se e se cumpra.Preclusas as vias impugnativas, 

arquivem-se com as cautelas legais.Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 289334 Nr: 16457-32.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO VAZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à 

execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do artigo 231 do Código de Processo Civil.Fica(m) o(s) executado(s) 

advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das 

parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, 

multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei.O 

exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizados o(s) 

executado(s), deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas 

necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil.Tratando-se de 

pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de 

breve relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, 

ainda, perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem 

sede ou filial. Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem 

judicial, mediante o recolhimento das respectivas taxas, o exequente 

poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos 

termos do artigo 828, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, 

§3º, todos do Código de Processo Civil.Expedida a certidão, caberá ao 

exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, 

comprovando posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização.Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 253456 Nr: 19538-23.2017.811.0055

 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: JUSTINO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA JOSE FERRER DE 

FIGUEIREDO, RALPH DE FIGUEIREDO NEVES, RENNAN DE FIGUEIREDO 

NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335/MT, RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que não há nos autos informações quanto ao recolhimento 

das demais parcelas das custas e despesas do processo, determino a 

intimação do requerente para comprovar a regularidade do recolhimento 

das custas pendentes, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, §1º do Código de Processo 

Civil.

Com a resposta, voltem-me conclusos pra saneamento ou eventual 

julgamento antecipado do feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 291373 Nr: 18126-23.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS JOSE ALVES, CLAUDIA LOPES GUIMARAES 

ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOVINO MOREIRA DO PRADO, 

MARTHA MIGLIOLI DO PRADO, WILMA DO PRADO NODARI, NILTON 

NODARI, PEDRO VAIR DO PRADO, VERALICE DO PRADO, ANTONIO 

VAGNER DO PRADO, MARIA ABADIA PRUDENCIO DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 dias.

No caso dos autos, a atividade empresarial exercida pelos requerentes, 

consoante extrato do sistema INFOSEG anexo, fornece indícios de que os 

mesmos possuem condições de arcar com as custas processuais sem 

prejuízo de seu sustento e/ou da família.

Mencionado fato é corroborado pelo mesmo extrato do INFOSEG, onde se 

constata a existência de três veículos em nome da requerente Cláudia 

Lopes Guimarães Alves.

 Outrossim, reputo necessário que o autor colacione aos autos matrícula 

sob n.º 9663 Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra 

atualizada, visto que a constante às fls. 34/41 é datada de setembro de 

2017.

Além disso, no caso dos autos, verifica-se que a parte requerente 

colacionou aos autos cópia de documentos com fins de instruir a exordial, 

todavia, os documentos acostados às fls.25 e 26 encontram-se ilegíveis, 

devendo ser substituídos por cópia legível.

Assim, intimem-se os requerentes para comprovarem que não possuem 

condições e arcar com as custas, as despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma da lei, em razão do pedido de gratuidade da justiça 

postulado na presente ação (CPC, artigo 99, §2º), bem como para sanar 

as demais irregularidades apontadas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial.

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284492 Nr: 12660-48.2018.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RECK, ELIZETE MARIA RECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM JOSE DE ARAUJO - 

OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação monitória proposta por Banco do Brasil S/A em desfavor 

de Vandelei Reck e Elizete Maria Reck todos qualificados no encarte 

processual em epígrafe, objetivando o recebimento dos valores 

correspondentes a cédula rural inadimplida pelos requeridos no prazo 

estipulado, que acompanha a exordial.

A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, 

sendo evidente o direito do autor, de sorte que a presente ação monitória 

é pertinente, nos termos do artigo 700, caput, do Código de Processo Civil.

Diante disso, defiro a expedição de mandado, com prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos postulados na inicial, fixando os honorários advocatícios 

em 5% do valor da causa (CPC, artigo 701, caput). Anote-se que, caso o 

requerido cumpra o mandado, ficará isento do pagamento das custas 

processuais (§1º).

Conste, ainda, que no mesmo prazo poderá o requerido oferecer 

embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento 

de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial 

(§2º).

Outrossim, constato que da certidão de fls. 28, o requerente deixou de 

recolher os emolumentos de distribuição da presente ação. Assim, para 

garantir o prosseguimento do presente feito, deverá recolher tais custas, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Noticiado o pagamento nos autos, expeça-se o necessário e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273832 Nr: 4147-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIA ARGENTA DEON, GLOBAL AMBIENT 

INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Vistos em correição.

Cuida-se de execução de título executivo extrajudicial em que Banco do 

Brasil S/A busca a satisfação de crédito oriundo de Cédula de Crédito 

Bancário em desfavor de Global Ambient Incorporadora e Agropecuária 

Ltda e outra, estando a dívida atualizada no importe de R$ 534.180,03.

Devidamente citados, os requeridos indicaram um bem imóvel de terceiro à 

penhora com sua expressa anuência (fls. 49/80). Instado a manifestar-se, 

o exequente concordou com o bem ofertado requerendo a efetivação da 

penhora e expedida a avaliação .

Após, os autos vieram conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Considerando a concordância do exequente na efetivação da penhora de 

bem imóvel dado em garantia, defiro a penhora do imóvel matriculado junto 

ao CRI de Brasnorte/MT sob o nº 5490.

Assim, tome-se por termo a penhora do imóvel rural dado em garantia (fl. 

74/75), registrado sob a matrícula nº 5490, do Cartório de Registro de 

Imóveis de Brasnorte/MT, expedindo-se o necessário para seu registro, 

intimando-se as partes posteriormente.

Em seguida depreque-se a avaliação do imóvel ao Juízo da Comarca de 

Brasnorte/MT.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284461 Nr: 12647-49.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 [...]Desta forma, não se mostra viável o deferimento da justiça gratuita a 

pessoa com diversas e expressivas atividades empresarial, rural e 

financeira, não se mostrando justo o deferimento da gratuidade da justiça 

a quem de fato não é pobre. Assim, em que pese às argumentações dos 

autores, entendo que não são aptas a demonstrar a miserabilidade 

alegada na peça inaugural, conforme fundamentado acima, eis que o 

benefício da justiça gratuita é incompatível com a renda da embargante e 

se destina precipuamente àqueles que não possuem condições e renda 

para postularem em juízo e que o pagamento das despesas processuais 

seria de tamanho ônus que prejudique seu sustento e de sua família, fato 

que se afasta pelos elementos encontrados neste feito.Neste 

sentido:“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. A hipossuficiência econômica da parte pode 

ser infirmada pelo Julgador à luz de elementos contrários contidos nos 

autos, ou pela parte contrária mediante comprovação da cessação das 

circunstâncias que autorizam o seu deferimento. Constatada a suficiência 

de recursos da parte, à luz de elementos contidos nos autos, o 

indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita é medida que 

se impõe. (AI 91370/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2014, Publicado no DJE 

11/03/2014)”. (grifo nosso)Ademais, existem diversos meios que os 

autores dispõem para o pagamento das custas, como o parcelamento das 

custas, previsto no §6º do art. 98 do CPC, por exemplo.Posto isso, com 

esteio no artigo 5º, inciso LXXIV da CRFB/88, determino o recolhimento 

das custas e despesas processuais necessárias à distribuição, no prazo 

de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 35, inciso VII, da Lei Orgânica da 

Magistratura Nacional, sob pena de indeferimento da inicial, para que 

assim se processe os autos em seus ulteriores termos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 290969 Nr: 17796-26.2018.811.0055

 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: JOSE BURGOS EIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI, FRANCISCO MATIAS 

SUBRINHO, WALLYTON MATIAS MONTEIRO, ANTONIO ANDERSON 

MATIAS MONTEIRO, LUCINEIDE MONTEIRO DOS SANTOS, JOSÉ VINICIUS 

MATIAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por José Burgos Eiras em 

desfavor F. M. Sobrinho, Francisco Matias Subrinho, Lucineide Monteiro 

dos Santos, Wallyton Matias Monteiro, Antônio Anderson Matias Monteiro e 

José Vinicius Matias Monteiro, todos qualificados no encarte processual 

em epígrafe.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 14 de novembro de 2018, às 

15h30min (MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora 

designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do Código de Processo Civil.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Consigna-se que quando do requerimento de produção de provas às 

partes deverão especificar e justificar as provas que pretendem produzir, 

bem como, com fulcro no princípio da cooperação, poderão indicar os 

pontos controvertidos da demanda a serem fixados pelo Juízo.

Por fim, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, com a inclusão de todos os integrantes 

do polo passivo da demanda.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 290831 Nr: 17674-13.2018.811.0055

 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: WIDAL & MARCHIORETTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALLI & GALLI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19.171/MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18.941/MS, 

LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:22646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Conforme certificado à fl. 39, não há notícias nos autos do pagamento de 

custas referente os emolumentos da distribuição e contadoria, nos termos 

do Provimento n. 08/2002/CM.

Assim, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte requerente para realizar o pagamento da referida taxa no valor de 

R$ 110,19 (cem e dez reais e dezenove centavos), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 286082 Nr: 13953-53.2018.811.0055

 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: LUZIA PIANNA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 
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DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, 

VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, indefiro a inicial com esteio no artigo 485, inciso I e VI, do 

Código de Processo Civil e, por conseguinte, julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito.Custas e despesas pela parte autora, cuja 

exigibilidade encontra-se suspensa, eis que concedo a mesma os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes da Lei 1060/50 e artigo 98, 

caput, do Código de Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá 

ser revista a qualquer tempo, em caso de alteração, da sua situação, bem 

como, se detectado que não faz “jus” ao pleito, com a aplicação de multa 

do décuplo do valor das custas processuais devidas.Sem honorários 

advocatícios porque não angularizada a relação processual.Publique-se, 

Registra-se. Intime-se e se cumpra.Com o transito em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 11070 Nr: 1488-42.2000.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISIDORO WELTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI LUIZ DREBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9740-B/MT, GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 Intimação do autor para que fiquem cientes do termo de desconstituição 

de penhora expedidas nos autos as folhas 380.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 141601 Nr: 942-64.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONE COSTA LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VICENTE DA COSTA - 

OAB:12108/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 Vistos,

 Trata-se de processo executivo instaurado para o cumprimento da pena 

total de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, bem como 

pagamento de 550 dias-multa por Jhone Costa Lucas.

Após a regressão de regime (fl. 432), foi elaborado o cálculo de fl. 435 e 

juntado atestado de conduta carcerária e programa individualizador da 

pena.

Com vista dos autos o MPE manifestou pela progressão de regime (fls. 

445/446).

 É o relato. Fundamento. Decido.

 Analisando a conta de fl. 435, verifico que o sentenciado cumpriu 

integralmente a pena privativa de liberdade imposta, razão pela qual, nos 

termos do art. 66, II da Lei de Execuções Penais, EXTINGO A 

PUNIBILIDADE do recuperando Jhone Costa Lucas.

Quanto a pena de multa, com o advento da Lei n.º 9.268/96, a competência 

para sua execução passou a pertencer a Vara da Fazenda Pública, assim 

sendo legítimos para sua cobrança os Procuradores da Fazenda. Desta 

forma, tendo em vista que não houve o pagamento dos dias-multa, 

determino a expedição e encaminhamento de certidão para a Fazenda 

Pública Estadual, acerca da reprimenda pecuniária a qual foi condenado o 

reeducando, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis.

Expeça-se Alvará de soltura, que deverá ser cumprido apenas se não 

estiver preso por outro motivo, o que deverá ser certificado.

Após o trânsito em julgado, procedam-se todas as comunicações 

necessárias, inclusive no Cartório Distribuidor, arquivando-se os autos.

P.I.C.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 188409 Nr: 5314-51.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 10 DIAS

AUTOS Nº 5314-51.2015.811.0055

 ESPÉCIE: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RÉU(S): JOSIEL DOS SANTOS

INTIMANDO: Réu(s): Josiel dos Santos, Cpf: 05586889188, Rg: 2616999 

SSP MT Filiação: Maria Claudilene dos Santos, data de nascimento: 

28/05/1993, brasileiro(a), natural de Pacatuba-SE, convivente, Atualmente 

em local incerto ou desconhecido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Réu acima qualificado acerca da sentença 

condenatória proferida nos autos, abaixo parcialmente transcrita.

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 Josiel dos Santos, já 

qualificado nos autos, nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal. 

(...) 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.(...)

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROBSON CARLOS 

PEREIRA DOS SANTOS, digitei.

Tangará da Serra - MT, 1 de outubro de 2018.

Graziela de Jesus Alves

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 270176 Nr: 1239-61.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO LIRA DA LUZ, RAIMUNDA DE 

OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB: 3.659-A/MT

 Intimação dos advogados dos réus, para apresentação de memoriais 

escritos, pelo prazo de cinco (05) dias, cada.
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 187937 Nr: 4924-81.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIBALDO BORGES ARANTES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - 

OAB:12.075/MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - OAB:19952-O, 

MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 10 DIAS

 AUTOS Nº 4924-81.2015.811.0055

 ESPÉCIE: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RÉU(S): ANIBALDO BORGES ARANTES JUNIOR

INTIMANDO: Réu(s): Anibaldo Borges Arantes Junior, Rg: 001093263 SSP 

MS Filiação: Anibaldo Borges Arantes e Maria Eterna da Silva Arantes, 

data de nascimento: 18/02/1979, brasileiro(a), natural de Morrinhos-GO, 

casado(a), comerciante, Endereço: Estrada 5 N. 2242-S 9Ref. Bicicletaria 

e Borracharia Marfran), Bairro: Vila Nazare, Cidade: Tangará da Serra-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Réu acima qualificado acerca da sentença 

condenatória proferida nos autos, abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: "Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06 verso, e 

o faço para CONDENAR como por condenado tenho o acusado ANIBALDO 

BORGES ARANTES JUNIOR, já qualificado nos autos, nas sanções do 

artigo 147 c/c 61, II, “f”, do Código Penal. Por outro lado, em razão de não 

existir prova suficiente para a condenação, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão punitiva descrita na denúncia, razão porque, com base no 

princípio in dubio pro reo, materializado nos incisos III e VII do artigo 386 do 

Código de Processo Penal, ABSOLVO ANIBALDO BORGES ARANTES 

JUNIOR, devidamente qualificado nos autos, da acusação de ter praticado 

o crime de lesões corporais e desobediência a decisão judicial sobre 

perda ou suspensão do direito. (...) 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 ameaça contra a vítima Ana 

Paula Magalhães, a pena definitiva de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias 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. Impossibilitada fica a substituição da pena privativa de 

liberdade por pena restritiva de direitos, uma vez que os delitos foram 

praticados mediante violência contra a pessoa, ante ao que preceitua o 

artigo 44, inciso I, do Código Penal. Pelos mesmos motivos, descabe a 

aplicação da suspensão condicional da pena, na forma do artigo 77, III, 

também do Código Penal. Custas pelo acusado.(...)"

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROBSON CARLOS 

PEREIRA DOS SANTOS, digitei.

Tangará da Serra - MT, 1 de outubro de 2018.

Graziela de Jesus Alves

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 275375 Nr: 5291-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTANIEL COSTA DA SILVA, PAULO SOARES 

CALADO, CLEVERSON OLIVEIRA DAVID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Pinheiro Marques - 

OAB:17874/0, Samuel de Oliveira Varanda - OAB:22973/0

 Intimação do advogado dos réus para apresentar memoriais escritos, pelo 

prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 187937 Nr: 4924-81.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIBALDO BORGES ARANTES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - 

OAB:12.075/MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - OAB:19952-O, 

MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466

 (...) DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTOAO DELITO DE AMEAÇA.A 

pena cominada para o delito previsto no artigo 147 do Código Penal é de 

detenção, de um (01) mês a seis (06) meses, ou multa.A culpabilidade do 

acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.Seus antecedentes 

são bons, conforme documento em anexo. Sua conduta social não pode 

ser mensurada, ante a inexistência de elementos para a aferição.Não há 

elementos nos autos para aferir sua personalidade.Os motivos são 

próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria 

da pena. As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu 

responde. As consequências do delito não foram tão graves. O 

comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não influenciou 

na conduta do réu.Levando em conta essas circunstâncias judiciais 

desfavoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE em 01 (um) mês de 

detenção.Passando à segunda fase da fixação da reprimenda não 

vislumbro a presença de nenhuma circunstância atenuante. No entanto, 

vislumbro a presença da agravante previstas no artigo 61, incisos II, “f”, in 

fine, do Código Penal. Assim, em razão da presença desta agravante, 

utilizando-se de 1/6, AGRAVO a pena para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias 

de detenção.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 ameaça contra a vítima Ana Paula Magalhães, a pena 

definitiva de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias 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. 

Impossibilitada fica a substituição da pena privativa de liberdade por pena 

restritiva de direitos, uma vez que os delitos foram praticados mediante 

violência contra a pessoa, ante ao que preceitua o artigo 44, inciso I, do 

Código Penal. Pelos mesmos motivos, descabe a aplicação da suspensão 

condicional da pena, na forma do artigo 77, III, também do Código Penal. 

(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 283582 Nr: 11937-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.GOIANIA-GO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISLEI FARIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO AUGUSTO DA SILVA 

ROCHA - OAB:17948/GO

 Autos nº: 11937-29.2018.811.0055

Código Apolo nº: 283502.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 24 de outubro de 2018, às 14h10min, para oitiva da 

testemunha Bataglia Herrero, que deverá ser INTIMADA a comparecer, 

para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 1º de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas
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 Cod. Proc.: 289732 Nr: 16846-17.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.BRASNORTE-MT - VARA ÚNICA, MINISTERIO 

PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DOMINGOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago José Lipsch - OAB:

 Autos nº: 16846-17.2018.811.0055

Código Apolo nº: 289732.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 14 de novembro de 2018, às 13:00 horas, para oitiva 

das testemunhas Elizangela Coltro e Rayane Coltro do Carmo, que deverão 

ser INTIMADAS a comparecer, para o fim de serem ouvidas, sob as penas 

da lei.

2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 1º de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 196260 Nr: 11897-52.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO REIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 10 DIAS DIAS

 AUTOS Nº 11897-52.2015.811.0055

 ESPÉCIE: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RÉU(S): ALTAMIRO REIS SILVA

INTIMANDO: Réu(s): Altamiro Reis Silva Filiação: Honero Reis Silva e Maria 

Gomes Pereira, data de nascimento: 04/12/1976, brasileiro(a), natural de 

Tangara da serra-MT, solteiro(a), pedreiro, Endereço: Atualmente em local 

incerto ou desconhecido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Réu acima qualificado acerca da sentença 

condenatória proferida nos autos, abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de 05/06, e o faço para 

CONDENAR como por condenado tenho o réu Altamiro Reis Silva, já 

qualificado nos autos, nas sanções do artigo 129, § 9º do Código Penal, 

por duas vezes, em concurso material, com as incidências da Lei nº 

11.340/06. (...) Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de 

lesões corporais, ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA, PARA 

AMBOS OS CRIMES, DE 7 (SETE) MESES DE DETENÇÃO. No ponto, 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. Impossibilitada fica a substituição da pena privativa de 

liberdade por pena restritiva de direitos, uma vez que os delitos foram 

praticados mediante violência contra a pessoa, ante ao que preceitua o 

artigo 44, inciso I, do Código Penal. Pelos mesmos motivos, descabe a 

aplicação da suspensão condicional da pena, na forma do artigo 77, III, 

também do Código Penal. Custas pelo acusado, na forma da lei, 

observando-se que, neste caso, está sendo assistido pela 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. após o trânsito em julgado, 

COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de 

Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem como aos Institutos Nacional 

e Estadual de Identificação e à 1ª Vara de Execuções Penais desta 

Comarca. (...)”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROBSON CARLOS 

PEREIRA DOS SANTOS, digitei.

Tangará da Serra - MT, 1 de outubro de 2018.

Graziela de Jesus Alves

Gestor(a) Judiciário(a)

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001447-28.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDY FILIPIN (EXEQUENTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISETE DE BARROS LOBO E BARROS (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte autora, para que dentro do prazo legal, 

informe qual bairro em que a parte promovida reside.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001945-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA (ADVOGADO(A))

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PARESI DE MELO (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora, na pessoa de sua advogada, para 

que dentro do prazo legal informe ao Juízo qual bairro a parte promovida 

reside.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001308-13.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO GREGORIO MARTINEZ (AUTOR(A))

THIAGO GREGORIO MARTINEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL HENRIQUE CONTE WECK (ADVOGADO(A))

GUILHERME SAYEVICZ HABIB (ADVOGADO(A))

MARCOS JOSE DE LIMA (RÉU)

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre a 

objeção do ID 15275909. Após, conclusos para decisão. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 25 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES (ADVOGADO(A))

CORREA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROMIL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS 

LTDA - ME (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 16h00min, 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: 1000008-79.2018.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JANE GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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 05/12/2018, 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: 1001697-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI ALVES PECANHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001697-61.2018.8.11.0055 Autor (a): Elci Alves Peçanha dos 

Santos Ré (u): Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos 

autos que a autora foi negativada por ordem da ré por uma dívida no valor 

de R$ 137,60 (cento e trinta e sete reais e sessenta centavos), como 

prova certidão de restrição anexa à petição inicial. Todavia, afirma 

peremptoriamente a autora que desconhece a dívida em questão por não 

ter nenhuma relação jurídica com a ré, razão pela qual a inclusão de seu 

nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra 

nos autos (cf. documentos anexos à contestação) a realização do 

negócio jurídico juntando cópia do contrato assinado assinada entre as 

partes. Neste contexto, entendo o método probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. É 

despicienda a produção de prova pericial para o deslinde do caso em 

epígrafe porque as assinaturas a serem contrastadas são semelhantes. 

Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato 

Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos alegados, 

pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. 

Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Assim, sem maiores digressões, comprova-se 

a existência de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, 

afasta-se a existência de fraude no presente caso. Nesse diapasão, 

reputo ser incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, 

restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se 

mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir 

nos autos comprovante de pagamento, legítima se mostra a cobrança por 

parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do 

Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de 

telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ademais, considerando existente a relação 

jurídica entre autora e ré, bem como demonstrado o inadimplemento pela 

primeira, necessário é a procedência do pedido contraposto, devendo a 

parte autora ser compelida ao pagamento das faturas pendentes. Por fim, 

ainda, analisando as provas trazidas pela autora e as provas trazidas pela 

ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquela, nos termos do artigo 

80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Bem como, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido 

contraposto entabulado pela ré para condenar a autora ao pagamento das 

faturas inadimplidas que perfazem a monta de R$ 137,60 (cento e trinta e 

sete reais e sessenta centavos), com correção monetária pelo INPC desde 

a data do respectivo vencimento e juros simples de 1% a.m. a partir da 

citação. Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé da parte 

autora e, por conseguinte, condená-la ao pagamento de multa de 5% 

(cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do 

CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual 

pleiteado pela ré. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 01 de outubro de 

2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 01 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 
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custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010537-72.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSMIR BARDELI - ME (REQUERENTE)

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO (ADVOGADO(A))

VALERI POTRICH JUNIOR - ME (REQUERIDO)

 

VISTOS. Designo o dia 07 de novembro de 2018, às 13h30 para realização 

de audiência de Instrução e Julgamento. Intimem-se as partes, 

cientificando-as, ainda, que poderão vir acompanhadas de advogado, 

podendo, ainda, cada parte, trazer até três testemunhas para a prova dos 

fatos alegados. Caso pretendam sejam as testemunhas intimadas, 

deverão apresentar o requerimento na Secretaria até no mínimo de 05 

(cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 1º, da Lei 9.099/95. 

Consigno que a intimação das partes para comparecimento ao ato poderá 

ser feita por qualquer meio idôneo de comunicação e que, caso as partes 

possuam advogado constituído nos autos ou estejam sendo assistidas 

pela Defensoria Pública, a intimação deverá ser feita por meio do patrono. 

Consigno que a audiência ora designada servirá para instruir tanto este 

feito, quanto o Processo nº 1000689-83.2017.811.0055, em apenso, em 

razão da conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 01 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANA DIAS COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001036-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

PATRICIA ANDREIA BLANCO LINO (REQUERENTE)

JAQUELINE PERES LESSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EVLIN MICHELI DAHMER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000183-73.2018.8.11.0055 Autor (a): Evlin Micheli Dahmer Ré 

(u): Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigo 

2º, c/c artigo 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A parte autora narra que foi negativada em órgão de restrição 

de crédito por ordem da ré por uma dívida no valor de R$ 120,75 (cento e 

vinte reais e setenta e cinco centavos), conforme prova certidão anexa à 

inicial. Contudo, afirma que não possui esse débito, pois não o contratou. 

Neste contexto, afirma que a dívida é inexistente e a negativação é 

indevida, devendo ser reparada pelos danos morais sofridos. Bem como 

pleiteia a declaração de inexistência do débito apontado no cadastro de 

restrição. Diante da negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a 

regularidade da dívida constituída em nome da parte autora, nos termos do 

art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. A ré, em 

sua contestação, afirma que a parte autora contratou seus serviços, 

porém quedou-se inadimplente. Desse modo, ilustra que a inscrição é 

devida e inexiste dever de compensar no presente caso. Analisando o 

acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do 

ônus probatório in casu, resta controversa a contratação pela parte 

autora dos serviços citados, a responsabilidade por fraude perpetrada por 

terceiros, a negativação decorrente da cobrança dos serviços e as 

consequências daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir não assistir 

razão à parte autora. Com efeito, a ré demonstra nos autos a realização 

do negócio jurídico juntando telas sistêmicas que demonstram a 

contratação dos serviços prestados pela ré. Daí dizer, sem maiores 

digressões, a existência de contrato entabulado, bem como, por lógico 

motivo, afasta-se a existência de fraude no presente caso. Logo, 

demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do 

pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte autora nesses 

autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento 

em relação ao débito inscrito, legitima se mostra a cobrança por parte da 

ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, resta demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o 

posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu 
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nome no cadastro de inadimplentes. Assim, conclui-se que a ré atuou 

legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. No que 

tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, 

é oportuno salientar que esta é de responsabilidade dos órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto, foge da alçada da 

ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, contido na inicial. Sem 

custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001037-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE APARECIDA WAINER (ADVOGADO(A))

DAYSA MONIQUE SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MAYCON ANTONIO SOUSA BISPO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO POSSEBON CARVALHO (ADVOGADO(A))

HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011298-40.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO (ADVOGADO(A))

VANESSA COSTADELLI DE ALMEIDA CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Não merece acolhimento o pedido do ID 13953642, tendo em vista 

que no julgamento do ID 11526796 constou expressamente o não 

cabimento de condenação do recorrente em honorários advocatícios, 

tendo em vista o parcial provimento do recurso inominado. A simples 

interposição de recurso, evidentemente, não constitui crédito em favor da 

parte recorrida; é imprescindível que haja condenação expressa pela 

Turma Recursal, o que não ocorreu neste caso concreto. Assim, INDEFIRO 

o pedido do ID 13953642. Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 5 

dias, requerer o que entender de direito, consignando que o silêncio será 

presumido como quitação do débito e extinção do autos pelo cumprimento 

da obrigação (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 02 

de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BEATRIZ DE BARROS SCORPIONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002007-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINO DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(REQUERIDO)

 

Intimo a parte Autora, por meio de seu procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para o dia 29 de Outubro de 2018, ás 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010688-09.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA APARECIDA MOURA (REQUERENTE)

ELIAS HORACIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CITIBANK S/A (REQUERIDO)

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

TELEMAR CELULAR (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da manifestação do Executado CITIBANK S/A no 

id 9390508, bem como a tempestividade dos Embargos à Execução 

interpostos pela Executada TELEMAR NORTE LESTE S/A no id 9678047. 

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: 1001706-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

SUELI MARIA MEDEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - 345.856.801-87 

(REPRESENTANTE)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA LUIZA PEREIRA (REQUERENTE)

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Autora, por meio de seu procurador, para requerer o 

entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010519-51.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (ADVOGADO(A))

M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI (REQUERENTE)

HITLER SANSAO SOBRINHO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

Certifico que habilitei o advogado José Fábio Pantolfi aos presentes autos 

na data de hoje. Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO 

a Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal, bem 

como certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração, INTIMO a 

Parte Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010519-51.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (ADVOGADO(A))

M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI (REQUERENTE)

HITLER SANSAO SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Autos n. 8010519-51.2017.8.11.0055 Ação: Obrigação de Fazer com 

pedido de Antecipação de Tutela Específica Reclamante: M 7 COMERCIO 

DE ALIMENTOS - EIRELI Reclamados: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995, c/c artigo 27, da lei n. 12.153/2009. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de Ação de Cobrança em que narra a autora 

ser credora do requerido, na quantia de R$ 21.714, 93, (vinte e um mil e 

setecentos e quatorze reais e noventa e três centavos) relativo ao 

fornecimento de produtos alimentícios, resultante da contratação por meio 

de licitação pregão presencial 003/2014. Afirma que o requerido 

recusou-se a proceder ao pagamento de tal quantia, motivo pelo qual 

promove a presente ação. Instado a se manifestar, o Município reclamado 

requereu a improcedência da ação, sob o fundamento de que não restou 

comprovado nos documentos juntados pela autora a entrega das 

mercadorias ou autorização para fornecimento das mesmas. No mais, 

dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c/c 

artigo 27, da lei n. 12.153/2009. O feito oportuniza o julgamento 

antecipado, na forma do art. 355, I, porque a demanda não exige a 

produção de provas, considerando que a matéria versada é unicamente 

de direito. Entendo pela procedência da ação, pois a parte autora 

demonstra de forma efetiva a contratação do serviço pelo Município de 

Tangará da Serra, em conformidade com o “AVISO DE RESULTADO- 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014, 00004/2017, 00029/2014, 

00023/2014. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS”, e que, estes atos estão 

representados pelas notas fiscais anexos a exordial. Ainda, inconteste o 

recebimento dos produtos por parte da municipalidade, assim como pelas 

“notas de empenho ordinário”, e Requisição de Compra, restando 

clarividente que a autora cumpriu na integralidade com o fornecimento dos 

produtos e que de tal sorte a requerida não cumpriu com a obrigação de 

pagamento. Assim, necessário se faz o pagamento por parte do Município 

de Tangará da Serra, em conformidade com jurisprudência: Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO 

ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO. FORNECIMENTO DE MATERIAL 

GRÁFICO AO MUNICÍPIO DE QUARAÍ/RS. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA 

DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DEVER DE ADIMPLIR A DÍVIDA SOB PENA 

DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE PÚBLICO. Embora a prova 

trazida aos autos seja diminuta, uma vez que a apelante poderia ter 

acostado documentos importantes ao deslinde da controvérsia, como o 

edital do Pregão Eletrônico nº 036/2012 e o contrato entretido com a 

administração, os documentos acostados revelam-se suficientes, pois 

guardam relação e se harmonizam entre si, tanto relativamente às datas, 

aos valores, quanto aos produtos fornecidos, bem como no tocante ao 

procedimento licitatório realizado para sua aquisição. Também é de se 

levar em conta o Conhecimento de Transporte emitido pela Transportadora 

Expresso São Miguel, o qual veio ratificar a prova até então produzida, na 

medida em que nele consta a entrega dos materiais descritos na nota 

fiscal nº 002685, no depósito de propriedade do Município de Quaraí, bem 

como o valor das mercadorias entregues, em tudo coincidindo com os 

documentos anteriormente juntados pela autora. Embora se trate de 

documento acostado com as razões recursais, deve ser considerado 

como meio de prova, na medida em que não se trata de documento 

acessível ou disponível à parte autora, nos termos do art. 435 do novo 

CPC, mas sim documento de propriedade da Transportadora Expresso São 

Miguel, de quem dependia a apelante para produzir tal prova. De observar, 

por oportuno, que tem sido recorrente a conduta dos municípios de 

eximir-se do cumprimento de obrigações assumidas por administrações 

anteriores, ao argumento de que existentes irregularidades na 

contratação. In casu, não se sabe ao certo o motivo pelo qual o Município 

de Quaraí inadimpliu sua obrigação com a apelante, pois embora 

devidamente citado, deixou transcorrer "in albis" o prazo para resposta. 

De qualquer forma, restando incontroversa a existência da dívida, como 

efetivamente restou, impõe-se o seu pagamento como dever moral, sob 

pena de enriquecimento sem causa do ente público. Apelo provido. 

(Apelação Cível Nº 70068256106, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 27/04/2016) 

Ainda, não há se falar em litigância de má-fé por parte do autor haja vista 

que as notas indicadas pelo município como já adimplidas, não foram 

objeto de cobrança nesta demanda, não havendo se falar em restituição 

ao Município de valores indevidamente cobrados. 3. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

contido na inicial, condenando-se o reclamado MUNICÍPIO DE TANGARÁ 

DA SERRA a pagar à parte reclamante M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - 

EIRELI o valor de R$ 21.714, 93, (vinte e um mil e setecentos e quatorze 

reais e noventa e três centavos), acrescido de correção monetária e juros 

a partir da citação aplicados à caderneta de poupança, na forma do artigo 

1º-F, da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 

29/06/2009, com espeque no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

julgando-se extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 

2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento da fazenda pública que tramitou segundo a Lei 9.099/1995 

c/c a Lei 12.153/2009, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado 

por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001032-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVES LORIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIDAS CARGNIN QUATRIN (ADVOGADO(A))

UNISERRA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE TANGARA DA SERRA 

LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002234-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA BARBOSA (ADVOGADO(A))

LERIVAN ALVES BARBOSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERONEIDE SANTANA (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) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) 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 ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda 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 
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de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, 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. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 02 de Outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001674-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (REQUERENTE)

VANUSA SANTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON ADRIANO CORDEIRO REPRESENTCOES EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Recebo a emenda à inicial do ID 15685932. Intime-se a reclamante 

a fim de que se manifeste, no prazo de 10 dias, sobre o teor da certidão 

do ID 15649320, sob pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito. Cumpra-se Tangará da Serra - MT, 02 de Outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000311-30.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ZILDA FRANCA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o pedido do ID 15697176. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberações. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 02 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 199711

Numeração Única: 1003378-96.2018.8.11.0045

Unidade de origem: Lucas do Rio Verde

Tipo de ação: Processual

Requerente: GEANE CARLA DE ALMEIDA SIGNOR

Advogado(s): -

Requerido: HENRIQUE MATEUS SIGNOR

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Lucas do Rio Verde para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 11/10/2018 às 17:20

Endereço: Av. Mato Grosso, 1912-S - Bairro Jardim das Palmeiras - CEP.: 

78455-000

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004102-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO PEREIRA BALASTRELLI (IMPETRANTE)

GUSTAVO JEREMIAS DA SILVA NASCIMENTO (IMPETRANTE)

GABRIELY ISADORA ALVES DA ROSA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA COURA FERREIRA MAZER (AUTORIDADE COATORA)

JANAINA COURA FERREIRA MAZER (IMPETRADO)

JANAINA COURA FERREIRA MAZER (IMPETRADO)

LUCINETE DA SILVA PEREIRA DALLABRIDA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004102-03.2018.8.11.0045. 

IMPETRANTE: GUSTAVO JEREMIAS DA SILVA NASCIMENTO, GABRIELY 

ISADORA ALVES DA ROSA, CASSIANO PEREIRA BALASTRELLI 

IMPETRADO: LUCINETE DA SILVA PEREIRA DALLABRIDA, JANAINA 

COURA FERREIRA MAZER, JANAINA COURA FERREIRA MAZER 

AUTORIDADE COATORA: JANAINA COURA FERREIRA MAZER Vistos etc. 

I. Tendo sido o Mandado de Segurança analisado em regime de plantão, 

proceda-se a Secretaria Judicial com o cadastramento dos advogados no 

polo ativo para correta intimação via sistema e cumpra-se a decisão inicial, 

a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, indeferindo o pedido 

de reconsideração apresentado no id 15679213. II. Notifiquem-se as 

autoridades apontadas como Coatoras a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestem as informações que reputarem necessárias, nos termos do 

inciso I do artigo 7º da Lei 12.016/09. III. Após, dê-se ciência ao Ministério 

Público e retornem conclusos. IV. Expeça-se o necessário. V. Intime-se. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000186-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELMA MARIA WERLANG (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIZ REBELATO (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DE USUARIOS DE SAUDE ALTO JACUI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000186-92.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: ELMA MARIA WERLANG REQUERIDO: ASSOCIACAO DE 

USUARIOS DE SAUDE ALTO JACUI Vistos. I. Não existem questões 

preliminares a serem analisadas, tampouco nulidades a serem 

pronunciadas, de modo que passo à fase instrutória do feito. Quanto a 

impugnação à concessão de gratuidade da justiça da autora, a mesma 

será analisada quando da prolação da sentença. II. Destaco que não 

ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354) ou de 

julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355), razão pela qual que fixo os 

seguintes pontos controvertidos (CPC, art. 357, II): a) o fato de a autora 

necessitar do fornecimento de serviço homecare e a sua intensidade; b) a 

cobertura contratual adquirida quanto aos serviços efetivamente 

prestados; c) a limitação geográfica do plano contratado. III. Julgo, ainda, o 
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processo saneado, uma vez que presentes se fazem os pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições 

para o exercício da ação, remetendo-o à fase instrutória. IV. Pois bem. V. 

Denota-se que a parte requerida pugnou por todas as provas cabíveis, 

inclusive a pericial, ao passo que a requerente pugnou pela coleta do 

depoimento pessoal do representante da requerente, documental e 

pericial. VI. Defiro as provas supra-requeridas, vez que tempestivamente 

pleiteadas e úteis para o deslinde da lide. VII. No entanto, tendo em vista 

que se faz necessário apurar, de antemão, o grau de discernimento e 

capacidade da autora, postergo a designação de audiência para momento 

posterior à perícia. VIII. Para a produção da prova pericial, NOMEIO, para 

exercer a função de perito, o Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, 

médico, cujos dados poderão ser consultados na secretaria judicial, que 

deverá ser intimado para que, no prazo de impostergável de 10 (dez) dias, 

informe a aceitação da nomeação e apresente proposta de honorários e 

indique data, e horário para a realização dos trabalhos. IX. Após, intime-se 

o perito judicial para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 

(cinco) dias (CPC, art. 465, § 2º). X. Instrua-se a intimação do expert com 

cópias da inicial, contestação, eventuais quesitos já formulados e da 

presente decisão para fins de apresentação de proposta de honorários 

(art. 434, CPC). XI. Com espeque no teor do art. 465 do CPC, determino 

que seja procedida à intimação das partes litigantes para que, no prazo 

improrrogável de 15 (quinze) dias, indiquem assistentes técnicos e 

apresentem quesitos, caso queiram, e caso já não tenham realizado. XII. 

Com lastro no conteúdo normativo do art. 95 do Código de Processo Civil, 

dado ao fato de que a produção da prova pericial foi postulada pela 

requerida, estabeleço que as despesas da remuneração do ‘expert’ 

deverão ser integralizadas por ela. XIII. Assim que apresentada a proposta 

de honorários pelo perito, intime-se a requerida para depositar o valor, no 

prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir. XIV. A 

seguir, intime-se o perito para apresentar data e local para início dos 

trabalhos, intimando, em seguida, as partes. XV. Desde já autorizo o 

pagamento de 50% dos honorários arbitrados a favor do perito no início 

dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois 

de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários 

(CPC, art. 465, § 4º). XVI. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para, 

querendo, manifestarem-se no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo 

o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (CPC, art. 477, § 1º). XVII. Cumpra-se. Às 

providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 85362 Nr: 4945-92.2012.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO EBERHARDT, EUNICE ZENAIDE MACIEL 

EBERHARDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:71649/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:9975-A

 PROCESSO Nº 4945-92.2012.811.0045 (CÓDIGO 85362)

 Vistos etc.

Conforme se infere da petição e documentos constantes às f. 594/597, as 

partes entabularam acordo por meio do qual a embargante manifestou 

expressamente sua renúncia quanto aos direitos sobre os quais se 

fundam os presentes embargos (f. 596, item 9).

 Desta forma, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, é devida a homologação por ato 

judicial.

ISTO POSTO, homologo a renúncia manifestada e JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “c”, do 

CPC.

 Custas e honorários conforme acordado.

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

Lucas do Rio Verde-MT, 01 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 83095 Nr: 2563-29.2012.811.0045

 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): GILBERTO EBERHARDT, EUNICE ZENAIDE 

MACIEL EBERHARDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9975-A/MT, VINICIUS BARNES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIELY MALACARNE 

GANZER - OAB:22966-O, KARINE DUCCI LOURENÇO - OAB:19.982, 

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13.412-A, TIAGO MATHEUS 

SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT

 Vistos etc.

I. Consoante sentença proferido à fl. 279, permaneçam os autos 

suspensos até o decurso do prazo mencionado no acordo entabulado 

entre as partes (30/08/2019), devendo o processo aguardar em arquivo 

provisório.

II. Intimem-se. Cumpra-se.

III. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 01 de Outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 1917 Nr: 32-58.1998.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERTEC CONTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2.615/MT, MARCELO ZANDONADI - OAB:4266/MT, MAURO JOSÉ 

PEREIRA - OAB:4655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 ISTO POSTO, julgo a presente ação procedente, na forma do art. 487, I do 

CPC, com resolução de mérito, para o fim de determinar que o Requerido 

faça o pagamento pleiteado (o valor do débito, atualizado até 31/05/2013 é 

de R$ 10.699.826,11).Portanto, condeno a parte Requerida ao pagamento 

de honorários que fixo em 10% (dez por cento) e às custas 

processuais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Lucas do Rio 

Verde-MT, 2 de outubro de 2018.CÁSSIO LUÍS FURIMJuiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003049-55.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003049-55.2016.8.11.0045. 

AUTOR(A): JEFERSON ALVES DA SILVA RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. 1. Defiro o prazo de 05 (cinco) dias para juntada 

de substabelecimento. 2. Diante da solicitação de destituição de perícia 

médica constante no documento Id. 15091800, substituo o perito, 

nomeando para exercer referido cargo a empresa Forense Lab (e-mail: 

contato@forenselab.com, Telefone: 65 98112-2338) fixando o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentação do laudo após a realização da perícia. 

3. Em razão da complexidade da análise a ser realizada, concernente aos 

danos físicos e estéticos decorrentes do tiro na perna, fixo o valor de R$ 

1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários 

periciais. Outrossim, verificando-se ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, os honorários periciais serão pagos em 

consonância com a Resolução nº 232/2016. 4. Tendo em vista que as 

partes já apresentaram os quesitos, cumpram-se os itens 10 e 11 da 

decisão Id. 12643511. 5. Solicite informações sobre o cumprimento da 
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carta precatória expedida para a Comarca de Cuiabá-MT (Id. 14763138). 6. 

Saem os presentes intimados. LUCAS DO RIO VERDE, 26 de setembro de 

2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004003-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

IRACEMA SANTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004003-33.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: IRACEMA SANTINA DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita à parte autora, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. 2. A 

tutela de urgência, regida pelo art. 300 do Código de Processo Civil, exige 

(a) probabilidade do direito e (b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Partindo das premissas legais e considerando os elementos 

de cognição existentes nos autos, tenho que a parte autora não 

conseguiu demonstrar ‘prima facie’ os requisitos indispensáveis para que 

este juízo se convença da probabilidade do direito alegado. Isso porque, 

de acordo com a Lei nº 8.213/91, são requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio doença: a) a qualidade 

de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais (com 

exceção das hipóteses enumeradas no art. 26, III, c/c art. 39, I,); e c) a 

incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e 

permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. Pela 

exceção legal, verifica-se que a concessão do benefício de auxílio doença 

ao trabalhador rural independe do cumprimento da carência exigida em lei 

(artigo 26, III, c/c artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91). Todavia, segundo a 

legislação de regência (§ 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/91) e o disposto nas 

Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região, a comprovação da 

atividade rural está adstrita à existência de início de prova material, 

corroborada por prova testemunhal. Assim, ainda que haja nos autos início 

de prova material do exercício do trabalho rural, há que se provar também 

pela prova testemunhal a condição de segurado especial. 3. Diante do 

exposto, INDEFIRO a tutela de urgência postulada, sem prejuízo da 

reapreciação do pedido após a realização da audiência instrutória. 4. Forte 

no artigo 334, §4º, II, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. 

5. Cite-se a parte ré para que, no prazo de trinta (30) dias, apresente 

resposta escrita, acompanhada de documentos e especificando as 

provas que pretende produzir, inclusive eventual rol de testemunhas, 

advertindo-a dos efeitos advindos da revelia, quando e se aplicáveis. 6. 

Após, manifeste-se a parte requerente sobre a contestação e 

documentos no prazo de 15 (quinze) dias, especificando as provas que 

pretende produzir, inclusive eventual rol de testemunhas, se ainda não as 

tiver indicado. 7. Para prova oral, inclusive depoimento pessoal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 28/11/2018, às 15:00 

horas. 8. Intime-se pessoalmente a parte autora de que sua ausência 

implicará na presunção de confissão dos fatos contra ela alegados, caso 

não compareça ou, comparecendo, se recuse a depor. 9. Cabe ao(a) 

advogado(a) da parte informar ou intimar a testemunha por ele(a) arrolada 

do dia, da hora e do local da audiência designada, nos termos do artigo 

455 e seguintes do CPC. 10. Expeça-se o necessário. 11. Intimem-se. 

Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 28 de setembro de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004213-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA SANTANA MIRANDA (ADVOGADO(A))

CICERO HELIO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

NADIR JARDIM SANTANA (ADVOGADO(A))

RICARDO TEIXEIRA VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004213-21.2017.8.11.0045. 

AUTOR(A): RICARDO TEIXEIRA VIEIRA RÉU: COMETA SINOP COMERCIO 

DE VEICULOS LTDA Vistos. 1. Não merece acolhida a impugnação aos 

benefícios da justiça gratuita. É que o ônus de comprovar que a parte 

agraciada com a justiça gratuita tem condições de pagar as custas 

processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio 

sustento ou do de sua família é do impugnante. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. 

PRESUNÇÃO IURIS TANTUM NÃO DESCONSTITUÍDA. ÔNUS QUE 

COMPETIA À PARTE IMPUGNANTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA. Tendo sido firmada declaração de pobreza e juntada o 

comprovante de recebimento de salário, ensejando a concessão do 

benefício da gratuidade judiciária, compete à parte ex adversa, autora do 

incidente de impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita, 

desconstituir tal presunção, o que inocorreu na espécie. Ausência de 

cerceamento. (TJ-RS , Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de 

Julgamento: 29/02/2012, Nona Câmara Cível)” No caso, o impugnante não 

conseguiu comprovar, como lhe competia, que a parte impugnada 

dispunha de meios para o enfrentamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento 

ou do de sua família. Rejeito a impugnação. 2. Não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354), nem de julgamento 

antecipado (parcial ou total) do mérito (CPC, art. 355 e 356), de modo que 

fixo os pontos controvertidos (CPC, art. 357, II) seguintes: a) a ocorrência 

ou não de falha na prestação do serviço ou a existência de cláusula 

excludente da garantia; b) existência/extensão dos danos materiais 

pleiteados; c) existência/extensão dano moral suportado pelo autor, e se 

seus pressupostos restaram configurados; d) critérios para aferição de 

eventual valor dos danos morais; e) nexo causal entre a alegada falha na 

prestação de serviço e os danos eventualmente demonstrados); f) demais 

pontos que sejam verificados no decorrer da instrução pelo juízo como 

sendo de interesse para o deslinde da causa. 3. Há hipótese de inversão 

legal do ônus da prova, já que a natureza da relação jurídica estabelecida 

entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do artigo 6º, VIII, do 

CDC, especificamente no que se refere a inocorrência de falha na 

prestação do serviço/condição excludente da garantia e a ausência de 

nexo causal entre a indigitada omissão e os danos eventualmente 

demonstrados. Registro, de outro lado, que a inversão do ônus da prova 

não é, em tese automática, e deve ocorrer se presentes a hipossuficiência 

e/ou verossimilhança das alegações da parte requerente. Nessa linha, no 

presente caso concreto, mostra-se desnecessária a inversão do ônus da 

prova para demonstração da existência/extensão dos alegados prejuízos 

materiais e morais, posto que inexiste a alegada hipossuficiência do 

consumidor, sendo-lhe oportunizado ampla dilação probatória, não 

havendo qualquer dificuldade em comprovar essas alegações, atraindo, 

nesse particular, a regra geral estampada no artigo 373, I do CPC. 4. Julgo, 

ainda, o processo saneado, uma vez que presentes se fazem os 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

como as condições para o exercício da ação. 5. As partes pugnaram pela 

produção de testemunhal, inclusive depoimento pessoal da parte autora 

(id. 12019460 e id. 12134504). 6. Defiro as provas requeridas, porquanto 

úteis e tempestivamente pleiteadas. 7. Para a prova oral, inclusive 

depoimento pessoal da parte autora, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 14/11/2018, às 14h00min. Intime-se pessoalmente a 

parte autora, com as advertências de estilo. 8. Intimem-se as partes para 

apresentarem rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias. (CPC, art. 

357, § 4º) 9. Registro, ainda que cabe ao(a) advogado(a) da parte 

informar ou intimar as testemunhas por ele(a) arrolada do dia, da hora e do 

local da audiência designada, nos termos do artigo 455 e seguintes do 

CPC. 10. Expeça-se o necessário. 11. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do 

Rio Verde, 27 de setembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003966-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

JOANA KLEM FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003966-06.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: JOANA KLEM FRANCA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Defiro os benefícios da justiça gratuita à 
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parte autora, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. 2. A tutela de 

urgência, regida pelo art. 300 do Código de Processo Civil, exige (a) 

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

processo. Partindo das premissas legais e considerando os elementos de 

cognição existentes nos autos, tenho que a parte autora não conseguiu 

demonstrar ‘prima facie’ os requisitos indispensáveis para que este juízo 

se convença da probabilidade do direito alegado. Isso porque, de acordo 

com a Lei nº 8.213/91, são requisitos indispensáveis para a concessão do 

benefício previdenciário de auxílio doença: a) a qualidade de segurado; b) 

a carência de 12 (doze) contribuições mensais (com exceção das 

hipóteses enumeradas no art. 26, III, c/c art. 39, I,); e c) a incapacidade 

parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente 

(aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. Pela exceção legal, 

verifica-se que a concessão do benefício de auxílio doença ao trabalhador 

rural independe do cumprimento da carência exigida em lei (artigo 26, III, 

c/c artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91). Todavia, segundo a legislação de 

regência (§ 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/91) e o disposto nas Súmulas 149 

do STJ e 27 do TRF da 1ª Região, a comprovação da atividade rural está 

adstrita à existência de início de prova material, corroborada por prova 

testemunhal. Assim, ainda que haja nos autos início de prova material do 

exercício do trabalho rural, há que se provar também pela prova 

testemunhal a condição de segurado especial. 3. Diante do exposto, 

INDEFIRO a tutela de urgência postulada, sem prejuízo da reapreciação do 

pedido após a realização da audiência instrutória. 4. Forte no artigo 334, 

§4º, II, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. 5. Cite-se a 

parte ré para que, no prazo de trinta (30) dias, apresente resposta escrita, 

acompanhada de documentos e especificando as provas que pretende 

produzir, inclusive eventual rol de testemunhas, advertindo-a dos efeitos 

advindos da revelia, quando e se aplicáveis. 6. Após, manifeste-se a parte 

requerente sobre a contestação e documentos no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificando as provas que pretende produzir, inclusive eventual 

rol de testemunhas, se ainda não as tiver indicado. 7. Para prova oral, 

inclusive depoimento pessoal, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 28/11/2018, às 14:30 horas. 8. Intime-se pessoalmente a parte 

autora de que sua ausência implicará na presunção de confissão dos 

fatos contra ela alegados, caso não compareça ou, comparecendo, se 

recuse a depor. 9. Cabe ao(a) advogado(a) da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele(a) arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, nos termos do artigo 455 e seguintes do CPC. 10. Expeça-se o 

necessário. 11. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 25 de 

setembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000259-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TADEU COPETTI DE MELO (EXECUTADO)

R.R.TUR - TURISMO E TRANSPORTE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA A SE MANIFESTA 

ACERCA DO AR DEVOLVIDO.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003646-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDMILSON SELLETI (RÉU)

LISEANE COLLING ALMADA SELLETI (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE SE 

MANIFESTE ACERA DOS ARs DEVOLVIDOS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004247-30.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CABRAL DE ARAUJO (EXECUTADO)

RICHARD SHINJI OSUGUI (EXECUTADO)

Outros Interessados:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE SE 

MANIFESTE ACERCA DO AR DEVOLVIDO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001643-96.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (EXEQUENTE)

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ BASSO (EXECUTADO)

HERMINIO ROSPIERSKI (EXECUTADO)

ROSANGELA TERESINHA BASSO (EXECUTADO)

KARLA ANDRADE CAMPOS (ADVOGADO(A))

MARIA ELSA ROSPIERSKI (EXECUTADO)

SERGIO LUIZ DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JLB AGRONEGOCIOS LTDA (EXECUTADO)

PRICILA BASSO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE SE 

MANIFESTE ACERCA DO AR DEVOLVIDO.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002006-83.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANINE GIROTTO KUMMER (RÉU)

CARLOS KRIEGER GIROTTO (RÉU)

THEGOS BRASIL LTDA - EPP (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA SE MANIFESTE 

ACERCA DOS ARs DEVOLVIDOS.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 112002 Nr: 4920-74.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 Intimação do autor para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 94585 Nr: 1516-49.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEIDE FATIMA MOCELLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/13.970-A, CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT, LUIZ 

CARLOS VENTURINI - OAB:13839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ARAÚJO SIQUEIRA - 

OAB:PR/39.549, Andrea Tattini Rosa - OAB:OAB/SP 210.738, PEDRO 

ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP

 Intimação das partes para alegações finais. Iniciando o prazo para a parte 

autora e sucessivamente para a(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 28275 Nr: 2938-69.2008.811.0045

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO POCONELLI, RUI CHRISTOFOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELNA BEATRIZ DA COSTA - 

OAB:11558-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PEDRO FRANZ - 

OAB:MT/14.594, MAITE MARTINA SANTANA E SANTOS BENEVIDES - 

OAB:21954

 Intimação do requerido para às providências determinadas, diante da 

proposta de honorários periciais juntada às fls. 1268/71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 1314 Nr: 2222-81.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPAMIDI - COOP. AGRIC. MISTA 

DIAMANTINO LTDA, CARLOS ALBERTO BEDIM, JOSÉ HÉLIO MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO DONIZETTI 

ANDREOTTI - OAB:14620

 Certifico e dou fé que, decorreu inerte o prazo para manifestação acerca 

do laudo de avaliação.

 Passo a intimação do autor para que atualize nos autos os endereços dos 

credores hipotecários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 26757 Nr: 778-71.2008.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIOMARA ROSPIERSKI GEMELLI, DAVID GEMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA B. NEGRÃO - 

OAB:MT/7.330, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:

 Certifico e dou fé que, não houve noticias de adimplemento da obrigação. 

Intimamos a parte credora a juntar nos autos guias de preparo de 

distribuição de carta precatória a ser cumprida na comarca de Sorriso-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 20553 Nr: 1854-04.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIOMARA ROSPIERSKI GEMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALIETE RIGHI BERWIG - 

OAB:7214/MT

 Manifeste-se a parte exequente quanto ao prosseguimento do feito em 10 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 121211 Nr: 1186-81.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR MARTINS HOELSCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116, MARINA CRISTINA TABILE - 

OAB:16857/MT

 3. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido 

na peça inicial por NADIR MARTINS HOELSCHER contra Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S.A, para o fim de, confirmar a tutela de 

urgência anteriormente concedida, e:a) DETERMINAR que a companhia 

reclamada se abstenha de promover o corte do fornecimento de energia 

elétrica da unidade consumidora instalada no prédio pertencente ao 

requerente, com relação, exclusivamente, a cobrança de dívida, 

decorrente da recuperação de consumo não-faturado;b) INDEFERIR os 

demais requerimentos;c) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.3.1. Pelo princípio da sucumbência, dado à 

sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, a 

requerente, com 50% das custas processuais e a empresa requerida com 

os demais 50% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 

2.º do Código de Processo Civil, CONDENO a requerente, no pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no 

percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a empresa 

requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na 

proporção de 10% do valor atribuído à causa, considerando-se a natureza 

da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso 

de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de 

compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil].3.2. Fica 

suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários 

de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, 

devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, 

§ 3.º do Código de Processo Civil].3.3. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004743-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. P. (REQUERENTE)

A. K. G. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. S. N. (ADVOGADO(A))

A. E. M. S. (REQUERIDO)

S. M. R. D. S. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Processo n.º 1004743-25.2017.811.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, os seguintes 

fatos: a) o fato de a requerida não reunir as condições necessárias para 

exercer a guarda da menor; b) a prática de ato, executado pelos 

requerentes, que caracteriza alienação parental. Consiste questão de 

direito relevante: a guarda da menor. Provas deferidas: a coleta do 

depoimento pessoal das partes e a produção da prova testemunhal se 

consolidam como elementos decisivos tendentes a viabilizar a integração e 

complementação da prova material/documental produzida no processo. 

Diante desta perspectiva, com lastro no conteúdo do art. 385 e art. 442, 

ambos do Código de Processo Civil, Defiro a produção da prova 

testemunhal e a coleta do depoimento pessoal das partes. Determino, 

também, a realização de estudo psicossocial, no prazo de 20 (vinte) dias, 

no ambiente familiar em que a menor se encontra inserida. Distribuição do 

ônus da prova. O ônus da prova deverá prestar reverência à regra geral 

prevista no art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil. Designo o 

dia 06 de novembro 2018, às 13h30min, para realização de audiência de 

instrução. Com fundamento no teor do art. 357, § 4.º do Código de 

Processo Civil, concedo às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentarem rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que 

possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de 
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identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob 

a pena de preclusão [art. 450 do Código de Processo Civil]. Incumbe ao 

advogado consti-tuído pela parte informar ou intimar a testemunha arrolada 

acerca do agendamento da audiência de instrução, observadas as regras 

do art. 455 do Código de Processo Civil. Proceda-se à intimação da 

testemunha arrolada pelo Ministério Público (evento nº 15318191), para 

comparecimento na audiência, mediante mandado judicial [art. 455, §4º, IV, 

do CPC/15]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de setembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002273-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA (ADVOGADO(A))

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

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GUSLINSKI BUENO OAB - 343.106.848-07 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

Processo n.º 1002273-84.2018.8.11.0045. Como é cediço, devido à 

condição de indisponibilidade de bens e direitos, o efeito material da revelia 

(presunção de veracidade dos fatos articulados por parte do autor na 

petição inicial) não é aplicável à Fazenda Pública, de maneira a atrair a 

incidência do comando normativo do art. 345, inciso II do Código de 

Processo Civil [cf.: STJ, AgRg no EDcl no REsp n.º 1.288.560/MT, 2.ª 

Turma, Rel.: Min. Castro Meira, j. em 19/06/2012; STJ, AgRg no AgRg no 

AREsp n.º 234.461/RJ, 2.ª Turma, Rel.: Min. Mauro Campbell Marques, j. em 

04/12/2012]. Portanto, diante desta perspectiva, Decreto a revelia da 

autarquia requerida, haja vista que devidamente citada, deixou transcorrer 

‘in albis’ o prazo para oferecimento de resposta, ressalvado o disposto no 

art. 345, inciso II do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes 

litigantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, indiquem, caso queiram, as 

provas que pretendem produzir, especificando, de forma fundamentada, a 

sua necessidade. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de setembro 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001837-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BATISTI LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GPAV - GARCIA PAVIMENTACAO LTDA - EPP (RÉU)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000823-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SOUSA E SILVA (REQUERENTE)

JOSIRENE CANDIDO LONDERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR POR SEU PROCURADOR, PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS, NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005182-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BAGINI (EXECUTADO)

JULIANO FABRICIO TREZ BAGINI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR POR SEU PROCURADOR, PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003587-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN (ADVOGADO(A))

FERNANDO DE DAVID (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

TATIANA MARIANI BARAZETTI (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BOITA (EMBARGADO)

 

INTIMO o embargado, por intermédio de seu procurador, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, veicular manifestação [art. 920, inciso I do Código de 

Processo Civil].

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 96153 Nr: 2867-57.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MOBS

 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:

 Intimação da Dra. ALEXANDRA N. B. SAVOLDI, OAB-MT Nº 9216/MT, nos 

termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais, tendo em 

vista que estão em carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 2801 Nr: 649-81.1999.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MASSAMITSU ARIMORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DORIVAL DE 

MATTOS - OAB:13477

 Intimação do Dr. FERNANDO DORIVAL DE MATTOS, OAB-MT Nº 13477, 

nos termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais, tendo em 

vista que estão em carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112805 Nr: 5376-24.2015.811.0045

 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: SESTILIO JOSÉ DE MARCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ROGERIO CORTEZIA, EVANDRO 

ROBERTO CORTESIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 21.382, THUANY PRISCILA ZUANAZZI - OAB:17217/O, 

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT

 INTIMO as partes acerca da perícia: Data pericia: 09/11/18. Local e horário 

pericia: Fazenda Brilhante, Lote N°32, Setor 06, Linha 11, Campinho Verde, 

Lucas do Rio Verde-MT, às 9:00 hrs.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 82604 Nr: 2014-19.2012.811.0045
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTESUL TERRAPLANAGEM LTDA, 

ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA, SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FÁTIMA DE GÓES 

FERMINO DE LIMA - OAB:OAB/MT 4.049

 Processo n.º 2014-19.2012.811.0045.

Considerando-se a manifestação de concordância expressa das partes 

litigantes quanto à liberação dos valores bloqueados para fins de 

pagamento da dívida, DETERMINO a conversão da quantia em dinheiro 

depositada no processo em renda. Expeça-se alvará.

Após, intime-se a exequente, mediante a estrita observância da regra 

prevista no art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo, manifeste-se 

a respeito da liquidação integral da dívida ou apresente memória de cálculo 

atualizada da dívida.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 11413 Nr: 312-19.2004.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI LUSSANI, SHELLDSON BEZERRA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:MT/3.884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, TENILLE 

PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:2552-TO

 INTIMO o executado NAURI LUSSANI a informar seus dados bancários 

pessoais e CPF para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 97004 Nr: 3546-57.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER CATTANI CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO CAVERZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARIA DE ALENCAR 

LOPES - OAB:8168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:89743

 INTIMO o requerido, através de seu procurador, no prazo de 05 

(cinco)dias, juntar contrarrazões nos presentes autos, uma vez que as 

contrarrazões de fls. 168/172 foram protocoladas erroneamente junto aos 

autos apensos código 98816.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 113659 Nr: 5905-43.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO JOSÉ GREGÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANILDA S. SCHUMACHER - 

OAB:50.012

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente, 

ante a apresentação das Alegações Finais as fls. 104/110 pelo MP, para 

INTIMAR o Acusado, na pessoa de seu procurador para que, no prazo 

legal, apresente seus Memoriais por Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 147442 Nr: 7857-86.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DA SILVA SANTOS, MATEUS DA SILVA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC para INTIMAR o 

Advogado FABIO DO NASCIMENTO SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O, para 

DEVOLVER, no prazo de 1 (um) dia, os autos em carga desde o dia 

03/09/2018, sob pena das medidas cabiveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 159190 Nr: 5345-96.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE MARQUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617/O, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304

 Vistos etc.,

Não havendo preliminares a serem apreciadas, e não vislumbrando as 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (alterado 

pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e de 

consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 

de novembro de 2018, às 13h30min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogada a ré.

Intimem-se o Ministério Público, a acusada, seu Defensor, bem como as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DEFINITIVA DOS JURADOS PARA O 

ANO DE 2019 - F A Z S A B E R, a todos quanto o presente Edital virem ou 

dele conhecimento tiverem, que, neste Juízo da Quarta Vara da Comarca 

de Lucas do Rio Verde - MT, foram alistados para compor o Corpo de 

Jurados do ano de 2018, nos termos do artigo 439 do Código de Processo 

Penal, os cidadãos abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para 

reuniões periódicas do Tribunal do Júri:

* O Edital completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000619-33.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA BERGER (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 
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1000619-33.2016.8.11.0045. REQUERENTE: NIPOFLEX SERVICOS 

ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: KEILA 

BERGER Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, 

deixo de exarar o relatório. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte reclamante 

requereu a desistência desta reclamação conforme documentos 

constante dos autos ID Nº 11792966. 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 o requerido isento do pagamento de custas judiciais, 

em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto de sentença sujeito 

à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 05 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001860-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ELIOSMAR SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 14/11/2018 Hora: 

14:30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE JESUS FERREIRA CANDIOTTO (REQUERENTE)

MARCIO CANDIOTTO (REQUERENTE)

CECILIA NOBRE TORRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(S) RECLAMADO(S), VIA DE SEU(S) ADVOGADO(S), 

ACERCA DO RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO(S) 

RECLAMANTE(S) PARA, QUERENDO, APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MORESCHI (ADVOGADO(A))

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000207-34.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FERNANDO ROCHA 

REQUERIDO: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

(art. 6°), não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Reclamação Cível, 

proposta por FERNANDO ROCHA, alegando, em síntese, que em 26/10/17, 

levou sua motocicleta CB300 ano 2010, até a loja da Reclamada para fazer 

alguns reparos, sendo constatado rachadura no cabeçote e que levaria 

20 dias para a peça chegar. Afirma, que não foi resolvido o problema da 

moto e que após mais de 41 dias nada foi resolvido, tendo que leva-la a 

outra oficina para os devidos reparos. Por esses motivos, gastou 

R$750,00 em outra oficina. Requer a condenação da Ré por danos 

materiais e morais. A reclamada contesta, em síntese, que recebeu a 

motocicleta para fazer o orçamento e constatado o problema, este foi 

resolvido e não houve custo para o Autor. Afirma que os problemas 

apontados pelo Requente são provenientes da falta de manutenção 

periódica. Requer a improcedência da ação. Com efeito, o pedido inicial 

não merece prosperar, pois conforme se verifica das afirmações do 

reclamante e dos documentos anexados, a parte autora pagou o valor de 

R$750,00 (setecentos e cinqüenta reais) a Steinbrenner e Cordona Ltda, 

referente a outros serviços, os quais não discriminam o reparo no 

cabeçote. Assim, restaram ausentes os elementos inerentes à 

responsabilidade civil, ante a falta de comprovação pela reclamante de 

que efetivamente sofreu dano pela conduta da parte reclamada. Há 

considerar que, não obstante tenha o consumidor o direito à inversão do 

ônus da prova, tal se dá mediante o preenchimento de certos requisitos, 

não prescindindo de trazer a juízo mínima comprovação de suas 

alegações, a fim de colorir de verossimilhança sua versão, ônus do qual 

não se desincumbiu a parte autora. Nesse sentido, reproduz-se lição 

doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira 

Sanseverino: Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo 

básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em 

juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir 

provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor 

como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos 

constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de 

comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com 

determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois 

pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo 

causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo 

probatório do artigo 333 do CPC. (grifei) Dessa maneira, concluo que não 

fez o reclamante prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o 

que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, 

do Código de Processo Civil, senão vejamos: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Assim, 

restaram ausentes os elementos inerentes à responsabilidade civil da 

reclamada, ante a falta de comprovação pelo reclamante de nexo de 

causalidade entre a conduta das requeridas e o dano informado. Por fim, 

não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por 

parte da reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano. In casu, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 
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ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano 

e a culpa do reclamado na ocorrência do fato danoso. Ante o exposto e 

por tudo mais que constam nos autos, julgo IMPROCEDENTE o pedido 

exordial, em consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito. Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na 

forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada 

isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

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 24 de maio de 2018. 

Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de julho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010428-59.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GARLET (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMAR TIAGO PROVIN & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para manifestação da parte reclamada, 

INTIMO a parte autora para requerer o que de direito no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 02 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

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 Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 02 de outubro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010588-84.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CSF S/A (EXEQUENTE)

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

JOSE RENILTON PIMENTA VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010588-84.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: BANCO CSF S/A EXECUTADO: 

JOSE RENILTON PIMENTA VIEIRA Vistos. Ao contador Judicial para 

elaboração de cálculos de custas. Com os cálculos, intime-se o 

reclamante para efetuar o pagamento das custas e taxa judiciária, no 

prazo de 05 dias. Não se efetivando o pagamento das custas e taxa 

judiciária encaminhe ao Departamento de Controle e Arrecadação 

DCA/TJMT, mediante ofício, os seguintes documentos: - Cópia da 

Sentença; - Demonstrativo de Cálculo com os valores de Custas e Taxa 

Judiciária elencados separadamente e atualizados; - Cópia da intimação 

constando a contrafé ou cópia da certidão do Oficial de Justiça; - Certidão 

de decurso do prazo sem pagamento; - Certidão do Gestor com os 

seguintes dados: comarca, vara, número e código do Processo, tipo de 

ação, nome do autor e do réu, valor da dívida, nome do devedor, CPF 

(Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa Jurídica), endereço completo do devedor 

(com CEP) e em caso de Pessoa Jurídica, nome de um dos sócios com os 

dados pessoais (endereço e CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. Após, 

tornem conclusos. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 02 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000532-77.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO (ADVOGADO(A))

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

THOP CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - 

EPP (EXEQUENTE)

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. T. COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000532-77.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: THOP CONTABILIDADE E 

AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - EPP EXECUTADO: W. T. 

COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER EIRELI - ME Vistos. Para justa e 

eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de 

conciliação do Juizado Especial Cível. CITEM-SE os requeridos e INTIME-SE 

a parte autora para comparecer à solenidade. Conste no mandado que o 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se 

também que o não comparecimento da parte reclamada à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a 

parte reclamada, e não obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou proceder à audiência de instrução e 

julgamento. Não havendo acordo na audiência de conciliação, a reclamada 

deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a 

audiência de instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de 

valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 

9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto 

deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, 

munido dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena 

de revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 02 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010648-96.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO (ADVOGADO(A))

DANIEL AUGUSTO MENEZES GONCALVES DA LUZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN LUIZ CASTRESE (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

AGENCIA DE TURISMO VIA VERDE (EXECUTADO)

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

AGENCIA DE TURISMO VIA VERDE (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

manifestação de Id. 15652364, noticiando o cumprimento da obrigação, 

INTIMO a parte autora para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio 

Verde - MT, 02 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)
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Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001986-92.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA MARIANI BARAZETTI (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

VALDECIR ANGELO MARIANI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE STEGARIBE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001986-92.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: VALDECIR ANGELO MARIANI 

EXECUTADO: JORGE STEGARIBE Vistos. Cumpra-se o determinado na 

sentença de id. 13263937. Após, certifique o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos. Às providências. Lucas do Rio Verde-MT, 02 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001952-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ANTONIO MUSSOLINI (REQUERENTE)

ONESIO ANTONIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES ALVES DE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001952-49.2018.8.11.0045. REQUERENTE: PRIMO ANTONIO MUSSOLINI 

REQUERIDO: MOISES ALVES DE MOURA Vistos. Para justa e eficaz 

solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de 

conciliação do Juizado Especial Cível. CITEM-SE os requeridos e INTIME-SE 

a parte autora para comparecer à solenidade. Conste no mandado que o 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se 

também que o não comparecimento da parte reclamada à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a 

parte reclamada, e não obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou proceder à audiência de instrução e 

julgamento. Não havendo acordo na audiência de conciliação, a reclamada 

deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a 

audiência de instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de 

valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 

9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto 

deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, 

munido dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena 

de revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 02 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002176-55.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SERGIO MAZETTO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE JULIA BONFIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002176-55.2016.8.11.0045. REQUERENTE: LUIZ SERGIO MAZETTO DE 

LIMA REQUERIDO: IRENE JULIA BONFIM Vistos. Considerando a certidão 

de id. 13681599, nomeio a Defensoria Pública para patrocinar os 

interesses do requerente, a qual deverá informar se há interesse na 

realização de instrução, no prazo de 15 (quinze) dias. Abra-se vista dos 

autos à ilustre Defensora Pública. Não havendo manifestação, conclusos 

para sentença Intime-se. Ciência a Defensoria Pública. Às providências. 

Lucas do Rio Verde-MT, 2 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000852-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN (ADVOGADO(A))

DIRCE JACINTA HOFFMANN FRANZ (EXEQUENTE)

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALEXANDRE PASTRI 03854347154 (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, eu, joão Valdecir de França, Oficial de Justiça, que em 

cumprimento ao R. mandado extraído dos Autos, dirigi - me ao endereço 

do mandado e lá procedi a citação/ intimação de Jose Alexandre Pastri de 

acordo com despacho transcrito e petição inicial, o qual, apos a leitura, 

exarou nota de ciente que se ve no anverso e aceitou a contrafe. Dou fé. 

LUCAS DO RIO VERDE/MT, 6 de agosto de 2018. JOAO VALDECIR DE 

FRANCA 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011444-82.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE KRIEGER GIROTTO HASSE (EXEQUENTE)

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE ARBO BONES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011444-82.2014.8.11.0045. EXEQUENTE: DENISE KRIEGER GIROTTO 

HASSE EXECUTADO: MARILENE ARBO BONES Vistos. Trata-se de pedido 

de penhora, requerido pela parte exequente, solicitando o bloqueio de 

saldos em contas bancárias dos executados, bem como a expedição de 

Ofícios à SICOOB, SICREDI e à UNICRED para informarem acerca da 

eventual existência de ativos financeiros depositados em nome dos 

mesmos, tendo em vista que ainda não adimpliram o crédito que se 

encontra em execução. É importante ressaltar que as cooperativas de 

créditos passaram a integrar o sistema BACENJUD, tornando-se 

desnecessária a expedição de ofício para tais instituições, motivo pelo 

qual resta prejudicado e indeferido o pedido ora pleiteado. Intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens da parte 

executada passiveis de penhora, sobe pena de extinção do feito. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 2 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000461-75.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO (ADVOGADO(A))

IVONEI SCOPEL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON VALERIO DO NASCIMENTO - ME (EXECUTADO)

BRUNO DOMINGUES LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000461-75.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: IVONEI SCOPEL EXECUTADO: 

ANDERSON VALERIO DO NASCIMENTO - ME Vistos. Defiro levantamento 

dos valores depositados nos autos em favor do Autor. Intimem-se as 
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partes, nos termos do Provimento 68/2018 do CNJ. Decorrido o prazo 

legal, expeça-se o alvará para liberação dos valores. Intime-se 

pessoalmente o Autor para tomar ciência desta decisão, nos termos do 

art. 450, §3º da CNGC. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 2 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003581-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

ANTONIO MATIAS GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte reclamada/recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 02 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003532-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR OSORIO SILVEIRA - ME (REQUERENTE)

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRNO COGO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

ARLEI COGO - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 14/11/2018, às 16h45min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002202-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANITA CRISTINA MICHELAN - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002202-19.2017.8.11.0045. REQUERENTE: SANDRA MARIA GOBBI 

TRETTO & TRETTO LTDA - ME REQUERIDO: ANITA CRISTINA MICHELAN - 

ME Vistos. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

possa requer o que lhe for de direito e interesse. Caso não existam 

requerimentos no prazo determinado, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas necessárias. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 2 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003544-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (ADVOGADO(A))

MARCOS ADRIANO RODRIGUES - ME (REQUERENTE)

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA DORIA CABELEREIROS - ME (REQUERIDO)

JOAO CARLOS RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003544-65.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARCOS ADRIANO 

RODRIGUES - ME REQUERIDO: JOAO CARLOS RIBEIRO, ANDREA DORIA 

CABELEREIROS - ME Vistos. Cite-se, por mandado, o requerido no 

endereço indicado no id 13378460. Designe-se audiência de conciliação, 

conforme disponibilidade de pauta do conciliador. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 2 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010910-41.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

ANTONIA DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010910-41.2014.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIA DOS SANTOS 

SOUZA REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos. 

Considerando a certidão id 4787969, intime-se o reclamante para efetuar o 

pagamento das custas e taxa judiciária, no prazo de 05 dias. Não se 

efetivando o pagamento das custas e taxa judiciária, encaminhe ao 

Departamento de Controle e Arrecadação DCA/TJMT, mediante ofício, os 

seguintes documentos: - Cópia da Sentença; - Demonstrativo de Cálculo 

com os valores de Custas e Taxa Judiciária elencados separadamente e 

atualizados; - Cópia da intimação constando a contrafé ou cópia da 

certidão do Oficial de Justiça; - Certidão de decurso do prazo sem 

pagamento; - Certidão do Gestor com os seguintes dados: comarca, vara, 

número e código do Processo, tipo de ação, nome do autor e do réu, valor 

da dívida, nome do devedor, CPF (Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa 

Jurídica), endereço completo do devedor (com CEP) e em caso de Pessoa 

Jurídica, nome de um dos sócios com os dados pessoais (endereço e 

CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. Após, arquivem-se os autos. Lucas 

do Rio Verde-MT, 10 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011336-19.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERREIRA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

ALESSANDRA RODRIGUES DE MOURA NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011336-19.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: DENICOLO & BEUTLER LTDA - 

ME EXECUTADO: MARCELO FERREIRA DOS SANTOS - ME, ALESSANDRA 

RODRIGUES DE MOURA NASCIMENTO Visto etc., 1. Intime-se a Exequente 

para que no prazo de 10 (dez) dias, apresente o cálculo atualizado da 

dívida, a fim de que seja analisado o requerimento de penhora on-line 

quanto a executada Alessandra Rodrigues de Moura Nascimento. 2. 

Verifico que a carta precatória de citação do executado Marcelo Ferreira 

dos Sento- ME foi encaminha equivocadamente para a Comarca de 

Tapurah, uma vez que o município de Ipiranga do Norte é termo da 

Comarca de Sorriso, dessa forma recolha-se a missiva expedida no 

id.13791866 e expeça-se nova missiva para a Comarca de Sorriso no 

endereço informado no id.12810379. 3. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 2 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002310-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NARA TEREZINHA FORNARI - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLAINE DE BARROS MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002310-14.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: NARA TEREZINHA FORNARI - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 256 de 642



ME EXECUTADO: KAROLAINE DE BARROS MARTINS Vistos. Cite-se a 

parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o principal e 

cominações legais, bem como os honorários advocatícios ou nomear bens 

a penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quanto forem necessários a satisfação 

integral da execução. Não o fazendo, deverá o Oficial de Justiça proceder 

a penhora e avaliação de bens do devedor suficientes para satisfação do 

débito executado, observando as exigências legais. Intime-se o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, requeira o 

parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês. Na hipótese de penhora, 

designe-se audiência de conciliação de acordo com a pauta do (a) 

conciliador(a), ocasião em que poderá a executada oferecer embargos à 

execução (por escrito ou verbalmente), procedendo-se as intimações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 2 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEMIR VALDIR DA PAIXAO GOMES (REQUERENTE)

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000382-62.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ALCEMIR VALDIR DA PAIXAO 

GOMES REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Visto. Inicialmente, determino 

que a Secretaria Judicial providencie a regularização dos registros de 

distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, 

visto que se trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução 

de sentença. Intime-se a devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, consignando que, caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, 

§ 1º). Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para pagamento da dívida. Efetuada a penhora e elaborado o 

respectivo auto, intime-se imediatamente a devedora, na pessoa de seu 

advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, 

para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 525, do CPC. Intimem-se Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 2 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010268-68.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELLY SERRAO E SILVA (REQUERENTE)

ELIZIANE KOCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010268-68.2014.8.11.0045. REQUERENTE: GIZELLY SERRAO E SILVA 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Por ser tempestivo (art. 42, Lei 9.099/95) e 

estarem presentes os pressupostos recursais, recebo o presente recurso 

inominado no efeito devolutivo. Intime-se o recorrido para apresentação 

das contrarrazões, no prazo legal. Apresentada as contrarrazões ou 

certificado o decurso e, nada sendo alegado quanto à admissibilidade do 

recurso, remeta-se o processo as Turmas Recursais, para fins de exame 

da matéria. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 02 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004126-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO CONCEICAO ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004126-31.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE ANTONIO CONCEICAO 

ANDRADE REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Visto 

etc. Dispensado o relatório. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais proposta por JOSÉ ANTONIO CONCEIÇÃO ANDRADE em face de 

BANCO BRADESCO S/A, aduzindo em síntese que ao tentar efetuar a 

compra no comércio local foi surpreendida com a inscrição no serviço de 

proteção ao crédito –SPC, no entanto desconhece todas a s inscrições em 

seu nome. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer 

sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto 

é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária 

das alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). 

Esses autores também afirmam que “a probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203) Pois bem. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que 

não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de 

demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da 

alegação — dado a total ausência de comprovação de ocorrência de 

perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de identificação 

pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, praticado por 

terceiro (exemplos de situações típicas que originam inscrições indevidas 

nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência de reclamação, 

efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou tentativa de 

resolução do problema através dos órgãos e serviços públicos de 

proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Observa-se ainda que o perigo de dano 

não ficou demonstrado, uma vez que as inscrição forma realizadas há 

mais de 02 (dois) anos, conforme se vê do extrato de negativações. Por 

via de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela 

antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência. Em relação ao pedido de inversão do ônus da prova 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento 

de que ela “fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de 

verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, 

conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos 

delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede 

especial” (AgRg no AREsp 440361/PE Agravo Regimental no Agravo em 

Recurso Especial 2013/0394334-3 – Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma 

– j. 24.11.2015). Nesse aspecto, Flávio Tartuce assevera: “O conceito de 

hipossuficiência vai além do sentido literal das expressões pobre ousem 

recursos, aplicáveis nos casos de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, no campo processual. O conceito de hipossuficiência 

consumerista é mais amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do 

direito caso a caso, no sentido de reconhecer a disparidade técnica ou 

informacional, diante de uma situação de desconhecimento” (Manual de 

Direito do Consumidor) Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Defiro os benefícios da justiça gratuita a parte autora. A 

Secretaria do Juizado Especial deverá realizar o agendamento de 

audiência de conciliação de acordo com a pauta da Conciliadora. Cite-se e 
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intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 02 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL (ADVOGADO(A))

MARILENE COSTA DE SOUSA (REQUERENTE)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA RITA MAIA MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000117-26.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARILENE COSTA DE SOUSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I. Relatório. Dispenso o relatório em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II. Fundamentação. O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, com fundamento 

no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, notadamente, porque 

satisfatoriamente comprovadas as circunstâncias fáticas que embasam o 

pedido, tornando indispensável a dilação probatória. Na petição inicial, a 

reclamante alegou desconhecer a origem do débito objeto da inscrição do 

seu nome no cadastro de inadimplentes, uma vez que nunca contratou os 

serviços da requerida e que a dívida no valor de R$ 196,98 (cento e 

noventa e seis reais e noventa e oito centavos) vinculado ao contrato n. 

0246625786 é indevida. A requerida, por sua vez, defendeu a existência 

de relação jurídica entre as partes tendo origem na habilitação da linha 

telefônica n. (91) 99360-8879 e que em razão da utilização dos serviços 

disponibilizados deu origem aos débitos de modo que a inscrição do nome 

da autora no cadastro devedores foi legítima. Com efeito, na audiência de 

conciliação a reclamante reconheceu a contratação do serviço quando 

morava no Estado do Pará, e que a inscrição do seu nome no cadastro de 

devedores ocorreu porque deixou de realizar o pagamento das faturas. 

Se a própria autora reconheceu o débito, não há falar em culpa de 

terceiro. Do mesmo modo, não há falar em dano moral indenizável porque 

a reclamada atuou no exercício regular de direito ao incluir o nome da 

reclamante no cadastro de inadimplentes em razão da ausência de 

pagamento do serviço contratado. Ressalte-se ainda que tanto é verdade 

que o serviço foi contratado que a requerida juntou nos autos documentos 

que comprovam a existência de pagamentos anteriores de faturas na linha 

telefônica habilitada no Estado do Pará, tratando-se, portanto, de 

comportamento incompatível com a fraude justamente porque o fraudador 

contrata o serviço em nome de terceiro para não pagar. Por outro lado, a 

notificação prévia à inscrição da dívida não é de responsabilidade da 

reclamada, mas dos cadastros de inadimplentes (Súmula 359 do STJ), cuja 

falta, por si só, não dá direito ao recebimento de indenização por danos 

morais. Logo, tendo a requerida atuado no exercício regular de direito, em 

razão da inadimplência da autora, a improcedência dos pedidos é medida 

de rigor. Por conseguinte, uma vez que a reclamada atuou no exercício 

regular de direito ao incluir o nome da reclamante no cadastro de 

inadimplentes, de rigor a procedência do pedido contraposto ante o 

reconhecimento da dívida de R$ 196,98 (cento e noventa e seis reais e 

noventa e oito centavos), sobre o qual incide correção monetária e juros 

de mora desde o inadimplemento. Por arremate, há que ser reconhecido à 

parte autora a condição de litigante de má-fé, pois ficou evidente que se 

utilizou do processo de maneira indevida, objetivando fim diverso daquele 

que se espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, 

alterou a verdade dos fatos, questionando a existência da dívida e a 

inscrição do seu nome no cadastro de devedores, quando, na realidade, 

utilizou os serviços disponibilizados na linha telefônica fornecida pela 

reclamada. Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 

77, 80 e 81 do Código de Processo Civil. CONDENO ainda o reclamante ao 

pagamento de multa (diante do dever de comportamento ético exigido das 

partes) equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da 

reclamada, tudo devidamente corrigido até o desembolso, consoante o 

disposto no artigo 81 do CPC. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação cível proposta por 

MARILENE COSTA DE SOUSA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

(VIVO), o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Consequentemente, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto apresentado por TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) em 

desfavor de MARILENE COSTA DE SOUSA, e CONDENO a reclamante ao 

pagamento da quantia de R$ 196,98 (cento e noventa e seis e noventa e 

oito centavos) à parte requerida, sobre o qual incide correção monetária 

pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

inadimplemento/vencimento da dívida. Além disso, nos termos dos artigos 

77, 80 e 81 do Código de Processo Civil, CONDENO ainda o reclamante ao 

pagamento de multa (diante do dever de comportamento ético exigido das 

partes) equivalente a 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa, em 

favor da reclamada, tudo devidamente corrigido até o desembolso, 

consoante o disposto no artigo 81 do CPC. E assim, JULGO EXTINTO o 

processo com análise do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). A isenção de custas e 

honorários nesta fase processual, não significa isenção do pagamento da 

multa por litigância de má-fé aqui fixada. Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 02 de 

outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Extraia-se cópia dos autos 

e encaminhe-se à OAB, a fim de apurar a conduta ética do Advogado. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 02 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000197-87.2018.8.11.0045. REQUERENTE: BRUNO SOUZA OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. É cediço que os 

embargos de declaração somente serão admitidos quando houver, na 

sentença ou decisão, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015. A embargante insurge 

contra a sentença que julgou em parte o pedido da parte embargada; mas 

foi omissa quanto à declaração de inexistência da dívida no valor de R$ 

267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos), 

limitando-se a determinar a exclusão do nome da parte do cadastro de 

inadimplentes. De fato, verifica-se que na petição inicial houve pedido de 

declaração de inexistência da dívida que deu origem ao processo de modo 

q justificar o acolhimento dos embargos. Com efeito, em relação aos 

demais pedidos formulados nos embargos devem ser discutidos na via 

própria já que os embargos de declaração não se prestam para 

rediscussão da matéria objeto da sentença. Ante o exposto, ACOLHO 

PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por BANCO 

BRADESCO S/A. para declarar a inexistência da dívida de R$ 267,90 

(duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos), permanecendo 

incólume as demais disposições lançadas na r. sentença. Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 02 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 02 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002165-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

MICHELLE HAYD ALVES TEIXEIRA ROMAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002165-55.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MICHELLE HAYD ALVES 

TEIXEIRA ROMAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I. Relatório. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II. 

Fundamentação. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, notadamente, porque satisfatoriamente comprovadas as 

circunstâncias fáticas que embasam o pedido, tornando indispensável a 

dilação probatória. A reclamante cujo nome foi incluído no cadastro de 

inadimplentes pela reclamada, negou ter mantido relação jurídica com a 

requerida de modo que a negativação do seu nome no cadastro de 

restrição ao crédito foi indevida. A reclamada, por sua vez, alegou que a 

inscrição foi devida, uma vez que atuou no exercício regular de direito e 

apresentou provas de que o serviço foi efetivamente contratado pela 

reclamante, juntando, inclusive, faturas dos serviços que evidenciam a 

existência de pagamentos anteriores. Mesmo a requerida tendo 

apresentado essas provas nos autos, a reclamante limitou-se a defender 

que não contratou os serviços e requereu a condenação a condenação 

da reclamada em danos morais. Com efeito, cabia o reclamante apresentar 

provas de que efetivamente não contratou o serviço. Porém, apenas 

limitou-se a defender não ter contratado os serviços da reclamada e que a 

inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes ocorreu 

indevidamente. Na espécie, não se aplica a inversão do ônus da prova. E, 

após a contestação, não vislumbro verossimilhança nas alegações do 

reclamante. Contratação não se demonstra apenas por meio de 

documento assinado. No mundo moderno há diversas formas de se 

contratar. Muitas avenças são realizadas por telefone. A contratação se 

aperfeiçoa quando ocorre a prestação de serviços seguida da 

contraprestação. A linha telefônica móvel é de fácil contratação e 

qualquer pessoa poderia contratar, desde que informasse os dados da 

pessoa que ficaria registrada a linha. Com efeito, a existência de 

pagamentos anteriores em relação aos serviços que a autora nega a 

contratação, é incompatível com a fraude, pois o estelionatário que 

contrata em nome de terceiro não tem intenção de pagar pelo serviço, 

justamente porque é a intenção de não pagar. Os fatos narrados pela 

reclamante não convencem, sugerindo a acreditar que foi a própria 

reclamante foi quem contratou o serviço disponibilizado na linha telefônica 

móvel n. (65) 99993-0181 que gerou a inscrição do nome da autora no 

cadastro de inadimplentes. Assim, a reclamante não comprovou o 

pagamento da dívida anotada no cadastro de inadimplentes, o que permite 

concluir que não houve cobrança indevida cujo apontamento decorreu do 

exercício regular de direito da reclamada. Indenização por danos morais, 

portanto, não é merecida; tampouco ser declarado inexiste o débito. Aliás, 

pelos documentos juntados nos autos é possível concluir que a autora não 

apenas deixou de pagar a dívida discutida nestes autos, mas também de 

outras dívidas contratadas de diversos fornecedores. Trata-se, portanto, 

de devedor contumaz. Por outro lado, a notificação prévia à inscrição da 

dívida não é de responsabilidade da reclamada, mas dos cadastros de 

inadimplentes (Súmula 359 do STJ), cuja falta, por si só, não dá direito ao 

recebimento de indenização por danos morais. Por conseguinte, uma vez 

que a reclamada atuou no exercício regular de direito ao incluir o nome do 

reclamante no cadastro de inadimplentes, de rigor a procedência do 

pedido contraposto ante o reconhecimento da dívida de R$ 247,88 

(duzentos e quarenta e sete reais e oitante e oito centavos), sobre o qual 

incide correção monetária e juros de mora desde o inadimplemento. Por 

arremate, há que ser reconhecido à parte autora a condição de litigante de 

má-fé, pois ficou evidente que se utilizou do processo de maneira 

indevida, objetivando fim diverso daquele que se espera de uma tutela 

jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a verdade dos fatos, 

questionando a existência da dívida e a inscrição do seu nome no 

cadastro de devedores, quando, na realidade, utilizou os serviços 

disponibilizados na linha telefônica fornecida pela reclamada. Assim, 

verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do 

Código de Processo Civil. CONDENO ainda a reclamante ao pagamento de 

multa (diante do dever de comportamento ético exigido das partes) 

equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo 

devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 

81 do CPC. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na reclamação cível proposta por MICHELLE HAYD 

ALVES TEIXEIRA ROMÃO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

(VIVO), o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Consequentemente, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto apresentado por TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) em 

desfavor de MICHELLE HAYD ALVES TEIXEIRA ROMÃO, e CONDENO a 

reclamante ao pagamento da quantia de R$ 247,88 (duzentos e quarenta e 

sete reais e oitenta e oito centavos) à parte requerida, sobre o qual incide 

correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do inadimplemento/vencimento da dívida. Além disso, nos 

termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil, CONDENO 

ainda a reclamante ao pagamento de multa (diante do dever de 

comportamento ético exigido das partes) equivalente a 2% do valor 

atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo devidamente corrigido até 

o desembolso, consoante o disposto no artigo 81 do CPC. E assim, JULGO 

EXTINTO o processo com análise do mérito nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). A isenção de 

custas e honorários nesta fase processual, não significa isenção do 

pagamento da multa por litigância de má-fé aqui fixada. Submeto os autos 

ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde 

– MT, 02 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 02 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001971-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILDENTHERG COSTA DA LUZ (REQUERENTE)

ELIAS DANIEL DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001971-55.2018.8.11.0045. REQUERENTE: WILDENTHERG COSTA DA 

LUZ REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na homologação do acordo, 

reside na formação de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, 

inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de descumprimento da 

avença, a imediata execução judicial do instrumento, nos próprios autos, 

na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o 

interesse e a necessidade das partes ao requerer a homologação do 

acordo, com o objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não 

se pode negar às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao 

litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma 

de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, 

atendendo, também aos princípios da celeridade, efetividade e economia 

processual. De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes 

capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o 

exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo formalizado entre 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. e 

WILDENTHERG COSTA DA LUZ, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo os 

termos constante na ata de audiência constante no evento 14302139. 

Tendo em vista a informação de que a reclamada cumpriu integralmente o 

acordo mediante comprovação de depósito nos autos (Id. 14322861), 

JULGO EXTINTO o processo na forma do artigo 924, inciso II, e 925 do 

Código de Processo Civil. Homologo também a renúncia ao prazo recursal. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 02 de outubro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 02 de outubro de 
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2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000440-02.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES (ADVOGADO(A))

ART STILO MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIA VIRGINIA FRANCHIN (EXECUTADO)

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000440-02.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: ART STILO MOVEIS 

PLANEJADOS LTDA - ME EXECUTADO: LIDIA VIRGINIA FRANCHIN Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

O interesse das partes, na homologação do acordo, reside na formação 

de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de 

Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a imediata 

execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre ART STILO MÓVEIS 

PLANEJADOS LTDA. ME, LÍDIA VIRGINIA FRANCHIN, PATRIC CASTELLI e 

CARLOS EDUARDO B. REZENDE e WILDENTHERG COSTA DA LUZ, nos 

termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, 

fazendo parte integrante do acordo os termos constante na minuta juntada 

no evento 15257252. Homologo também a renúncia ao prazo recursal. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 02 de outubro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Considerando a juntada do comprovante da primeira e segunda 

parcelas, defiro o desentranhamento dos cheques, conforme consta do 

acordo. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 02 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010691-62.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (ADVOGADO(A))

LEILA LEONARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

CAPITAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

DEAN PAUL HUNHOFF (ADVOGADO(A))

VILLAGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(REQUERIDO)

Carlos Humberto de Oliveira Junior (ADVOGADO(A))

BASEI & BASEI LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010691-62.2013.8.11.0045. REQUERENTE: LEILA LEONARDO DOS 

SANTOS REQUERIDO: CAPITAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 

ME, VILLAGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, 

BASEI & BASEI LTDA Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento integral da 

obrigação, realizada pela penhora nas contas da Executada, bem como 

ausência da manifestação acerca do bloqueio, a extinção é medida que se 

impõe consoante a regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil, in 

verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for 

satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Desde já, defiro o levantamento dos valores em favor do Exequente. 

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Decorrido o prazo do 

Provimento nº 68/2018 do CNJ, certifique-se e expeça-se o alvará. 

Intime-se pessoalmente o Autor para tomar ciência desta decisão, nos 

termos do art. 450, §3º da CNGC. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 2 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002526-43.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN (ADVOGADO(A))

ELOISA GIORDANI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DERLISE MARCHIORI (EXECUTADO)

EURO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002526-43.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: ELOISA GIORDANI 

EXECUTADO: DERLISE MARCHIORI, EURO ORGANIZACAO CONTABIL 

LTDA - ME Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. A parte executada cumpriu integralmente a obrigação 

referente ao título executivo judicial. A exequente, por sua vez, 

manifestou-se requerendo a extinção da execução ante a satisfação da 

obrigação (Id. 15213935). O C. Superior Tribunal de Justiça ao a julgar o 

Recurso Especial n. 1.348.640-RS, na sistemática dos recursos 

repetitivos, consolidou entendimento acerca da responsabilidade do 

devedor, definindo que “na fase de execução, o depósito judicial do 

montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do 

devedor, nos termos da quantia depositada”. Sendo assim, impõe-se a 

extinção dos presentes autos em razão do cumprimento integral da 

obrigação. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos 

termos dos artigos 924, II e 925 do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Após, de tudo 

certificado, arquivem-se mediante baixas e cautelas de praxe. Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 02 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 02 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO MATEUS MIDINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000544-23.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RAIMUNDO MATEUS MIDINS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na 

homologação do acordo, reside na formação de título executivo judicial, 

nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de 

descumprimento da avença, a imediata execução judicial do instrumento, 

nos próprios autos, na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, 

dessa forma, o interesse e a necessidade das partes ao requerer a 

homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título executivo 

judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de transigir de 

modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por 
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se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a 

intervenção estatal, atendendo, também aos princípios da celeridade, 

efetividade e economia processual. De outro lado, tratando-se de direitos 

disponíveis, partes capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da 

transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

formalizado entre RAIMUNDO MATEUS MIDINS e TELEFÔNICA BRASIL 

S/A., nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo 

Civil, fazendo parte integrante do acordo os termos constante na ata de 

audiência juntada no evento 14894899. Homologo também a renúncia ao 

prazo recursal. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 02 de outubro de 

2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 02 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003977-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. SANCHES & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

ALEXANDRE DE OLIVEIRA MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003977-35.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL REQUERIDO: F. SANCHES & 

CIA LTDA - EPP, ALEXANDRE DE OLIVEIRA MACHADO Intime-se a 

requerente, para que faça o recolhimento das custas processuais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de devolução. Oficie-se ao Juízo 

deprecante. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 2 de outubro de 2018. 

GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003963-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FARMALUCAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003963-51.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL REQUERIDO: FARMALUCAS 

COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME Intime-se a requerente, para 

que faça o recolhimento das custas, no prazo de 15(quinze) dias, sob 

pena de devolução da missiva. Oficie-se ao Juízo deprecante. Cumpra-se. 

LUCAS DO RIO VERDE, 2 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1003712-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM VIEIRA (ORDENADO)

VALDEVINO DE SOUZA MESSIAS (ORDENADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003712-33.2018.8.11.0045. 

ORDENANTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE ORDENADO: 

VALDEVINO DE SOUZA MESSIAS, JOAQUIM VIEIRA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 02 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003806-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA JULIAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003806-78.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: SONIA MARIA JULIAO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL VISTOS. Se presentes os requisitos exigidos no art. 

260 do CPC, cumpra-se conforme deprecado, SERVINDO A PRESENTE 

COMO MANDADO. Em caso negativo, oficie-se ao juízo deprecante 

informando a falta dos documentos necessários ao seu cumprimento 

solicitando o envio, com urgência, e que caso não haja regularização no 

prazo de 60 (sessenta) dias a presente será devolvida 

independentemente de cumprimento. Comunique-se ao Juízo deprecante o 

recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, devolva-se à 

comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. Anotações e 

baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde, 02 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004012-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

MAYARA ROCHA (REQUERENTE)

KAMILE VICTORIA ROCHA MATTE (REQUERENTE)

ANA CAROLINA ROCHA MATTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR MAICO MATTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

VISTOS. Se presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, 

cumpra-se conforme deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO 

MANDADO. Em caso negativo, oficie-se ao juízo deprecante informando a 

falta dos documentos necessários ao seu cumprimento solicitando o 

envio, com urgência, e que caso não haja regularização no prazo de 60 

(sessenta) dias a presente será devolvida independentemente de 

cumprimento. Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta. 

Após, se devidamente cumprida, devolva-se à comarca de Origem 

fazendo grafar as nossas homenagens. Anotações e baixas de praxe. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde, 02 de outubro 

de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004036-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BEATRIZ ANICETO LEISMANN (REQUERENTE)

ANA PAULA LEISMANN DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEI ANICETO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

VISTOS. Se presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, 

cumpra-se conforme deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO 

MANDADO. Em caso negativo, oficie-se ao juízo deprecante informando a 

falta dos documentos necessários ao seu cumprimento solicitando o 

envio, com urgência, e que caso não haja regularização no prazo de 60 
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(sessenta) dias a presente será devolvida independentemente de 

cumprimento. Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta. 

Após, se devidamente cumprida, devolva-se à comarca de Origem 

fazendo grafar as nossas homenagens. Anotações e baixas de praxe. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde, 02 de outubro 

de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003894-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS RAFAEL SPOLTI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003894-19.2018.8.11.0045 Valor da causa: $30,959.11 ESPÉCIE: 

[Intimação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO POLO ATIVO: Nome: 

BANCO DO BRASIL S.A POLO PASSIVO: Nome: JONAS RAFAEL SPOLTI 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE, 

para que providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que 

perfaz o valor de R$ 30,00(trinta) reais, a guia de recolhimento deverá ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 2 de outubro de 2018. Gestora Judiciária Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004009-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO CLAUDIO SCHOYNASKY (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004009-40.2018.8.11.0045 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Atos 

executórios]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT POLO PASSIVO: Nome: ROGERIO 

CLAUDIO SCHOYNASKY Senhor(a): C A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogado do polo ativo, para que providencie o 

pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 

30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato autoraGrosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar 

comprovante nos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003289-44.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

SALETE APARECIDA DE JESUS (AUTOR(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (RÉU)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003289-44.2016.8.11.0045. 

AUTOR(A): SALETE APARECIDA DE JESUS RÉU: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

LTDA Certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida sob o Id. 

10937777, em seguida arquive-se os autos dando-se as baixas de estilo. 

Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 2 de outubro de 2018. GISELE ALVES 

SILVA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003977-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. SANCHES & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

ALEXANDRE DE OLIVEIRA MACHADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003977-35.2018.8.11.0045 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [CITAÇÃO]

->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL POLO PASSIVO: Nome: F. SANCHES & CIA LTDA - 

EPP Senhor(a) A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade advogado do polo ativo passivo, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003963-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FARMALUCAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003963-51.2018.8.11.0045 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [CITAÇÃO]

->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL Endereço: , ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 

POLO PASSIVO: Nome: FARMALUCAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS 

LTDA - ME Endereço: Avenida LUIZ CARLOS TESSELE JUNIOR, 199, LUIZ 

CARLOS TESSELE JUNIOR, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO para que 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 2 de outubro de 

2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001388-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENIL GUEDES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

VISTOS, ETC. Cuidam os presentes autos de execução de titulo 

extrajudicial, sendo que a parte exequente informou ter realizado acordo 

com o executado, conforme petição juntada sob o Id. 15363119. Contudo, 

para homologação do acordo, deverá a parte exequente reconhecer a 

firma do executado na petição de acordo, ou juntar procuração conferida 

por a um advogado que o represente, com a assinatura do causídico na 

petição de acordo, no prazo de 15(quinze) dias. P.R.I.C. Lucas do Rio 

Verde/MT, 02 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000210-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DA SILVA (REQUERENTE)
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JOSIRENE CANDIDO LONDERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1000210-86.2018.8.11.0045 REQUERENTE: 

ALEXSANDRO DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos. Defiro o pedido de ID n° 12074160, referente à dilação de prazo 

para apresentação de documentos hábeis para comprovar a 

hipossuficiência alegada. Prazo: 15 (quinze dias). Com a manifestação da 

parte requerente ou decorrido o prazo in albis, voltem os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 19 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001319-09.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PASSAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001319-09.2016.8.11.0045 Valor da causa: $17,720.30 ESPÉCIE: 

[TELEFONIA, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES]->PETIÇÃO (241) POLO 

ATIVO: PEDRO PASSAIA POLO PASSIVO:TELEFONICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, para que no prazo 

legal, comprove nos autos o cumprimento do acordo homologado. LUCAS 

DO RIO VERDE, 2 de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 112817 Nr: 5387-53.2015.811.0045

 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: JAYRO DA CONCEIÇÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Flávia Pereira 

Guimarães - OAB:105287, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:76.696/MG

 Vistos.

Considerando que o expert nomeado informou às pp. 92/95 a 

impossibilidade de redução dos honorários periciais, nomeio em 

substituição o perito grafotécnico Carlos Fernando Ferraciolli, com 

endereço na Rua da Ipoméias, 1020, Setor Industrial Norte, SINOP, CEP: 

78550-530, tel 66 3531 4990.

Intime-se o perito para dizer se aceita o encargo e declinar seus 

honorários, no prazo de 15(quinze) dias, informando que seus honorários 

serão suportados pelo Banco/requerido.

 Com a manifestação do perito, manifestem-se as partes.

 Em havendo discordância com os honorários, diga o perito.

 Em havendo concordância, intime-se o perito para início dos trabalhos, 

devendo responde os quesitos apresentados pelas partes, que deverão 

ser apresentados no prazo de 10 (dez) dias.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para apresentação do laudo.

Após a juntada do laudo, vistas às partes, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, iniciando-se pelo autor.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos, para novas deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 43128 Nr: 3434-93.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUIBAL LOPES DE MEDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[...] Posto isto ACOLHO A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo INSS, de 

consequência HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos os 

cálculos apresentados pela AUTARQUIA às pp. 153/154, no valor de R$ 

65.564,20 (sessenta e cinco mil quinhentos e sessenta e quatro reais e 

vinte centavos).Sem custas e honorários.Após o decurso do prazo 

recursal, proceda a expedição dos respectivos Ofícios Requisitórios de 

Pequeno Valor, nos valores consignados na planilha de pp. 153/154.Por 

fim, proceda-se com a devolução das CTPS’s do exequente, as quais se 

encontram na contracapa dos autos.Intimem-se e Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 26327 Nr: 311-92.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR DE ARAUJO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR PECHINI DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, GRAZIELA FILIPETTO BOUCHARDET - OAB:7248-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELLY TAMARA CIUPAK - 

OAB:21829/O, Anderson Diego Ciupak - OAB:21810/O

 Vistos.Verifica-se dos autos, que a parte executada manifestou-se às 

pp. 354/355, informando não ser o proprietário do imóvel penhorado à p. 

347, tendo em vista o acordo firmado nos autos do processo n° 

3181-42.2010 (Código 38144), em que restou pactuado que o imóvel 

registrado na matrícula n 13.664 do CRI dessa Comarca é de propriedade 

da ex-conjugue do executado, avença homologada por sentença, 

conforme documentos acostados às pp. 367/369.Pois bem, considerando 

os documentos apresentados pela parte executada às pp. 357/370, 

DESCONSTITUO a penhora realizada à p. 347 do feito, eis que 

comprovado que o executado não possui a propriedade real do referido 

imóvel, tendo em vista que a pactuação comunicada (pp. 359/370), que se 

deu antes da penhora realizada.Nesse sentido, cotejo o entendimento 

jurisprudencial do Tribunal de Justiça da Bahia, em caso semelhante 

[...].Intime-se a parte exequente, para que manifeste-se requerendo o que 

entender de direito, em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 86944 Nr: 745-08.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON GVISDALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, 

LUCANS NOGUEIRA - OAB:16040/MT, VALTER LUCAS MARONEZI - 

OAB:17435/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a parte exequente requereu a citação do executado via 

edital (p. 59).

Pois bem. Na execução fiscal é cabível a citação por edital quando não 

exitosas as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei n. 

6.830/1980. No caso concreto não houve esgotadas as tentativas de 

localização da parte devedora, razão pela qual indefiro o pedido retro.

 Com efeito, procedi com a busca do endereço do executado no portal dos 

magistrados, conforme consta nos extratados de ordem judicial em anexo.

Cite-se o executado, por meio de oficial de justiça nos endereços não 

repetidos nos autos, indicados nos extratos em anexo.

Restando infrutíferas as tentativas de localização nos endereços obtidos, 

desde já, defiro o pedido de citação por edital, nos termos legais.
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Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 14833 Nr: 721-58.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR LUIZ DELEVATTI, MIGUEL 

STEFANELLO, GUIOMAR DA SILVA STEFANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 Vistos.

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

manifeste-se acerda da petição de pp. 209/215 e documentos de pp. 

218/239, conforme estabelecem os arts. 9º e 10º do CPC.

Com a manifestação, ou certificado o decurso do prazo "in albis", voltem 

os autos conclusos.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 18634 Nr: 120-18.2006.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIS MUMBERGER ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8.140-B

 Vistos.

Cumpra-se o despacho retro.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 15132 Nr: 1035-04.2005.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIS MUMBERGER ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:8140, Leonardo de Mattos - OAB:2.234

 "[...] Isso posto, defiro o pedido de penhora do imóvel registrado na 

matrícula n° 20.387 – CRI dessa Comarca (p. 115).Expeça-se o mandado 

de penhora e avaliação para que o Oficial de Justiça penhore o bem imóvel 

indicado à p. 115, procedendo desde logo a avaliação, consignando prazo 

de 15 (quinze) dias para entrega do laudo. Com a entrega do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação. Havendo oposição, concluso. 

Sem, homologo o laudo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Saliento ainda, que da penhora deverá ser intimado o executado bem 

como seu cônjuge. Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis, para que 

proceda com a averbação da penhora às margens da matrícula n° 

20.387.Intime-se. Cumpra-se. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 84057 Nr: 3570-56.2012.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALURGICA E VIDRACARIA DOIS IRMÃOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[...] Assim sendo, acolho o pedido da exequente quanto ao 

redirecionamento da execução em desfavor dos sócios da empresa 

executada Sr. Nelson Kavalek e Sra. Marinez Favaretto Kavalek e, por 

conseguinte, determino:1) A citação dos sócios acima mencionados, na 

qualidade de representantes legais da empresa executada, por carta de 

intimação, no endereço declinado à p. 81-verso, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida atualizada no valor de R$ 213.052,77 

(duzentos e treze mil e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos) 

ou garantir a execução, nomeando bens à penhora próprios ou da 

empresa, ou indicando a penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos 

pela exequente; 2) Proceda Sra. Gestora a inclusão no polo passivo da 

ação os sócios administradores da empresa METALÚRGICA E 

VIDRAÇARIA DOIS IRMÃOS LTDA - ME, na capa dos autos e onde mais 

couber. Realizada a citação da executada e certificado o não pagamento 

da dívida, ou a garantia da execução, torne-me os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos constantes da petição de p. 81 e 

verso.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 95216 Nr: 2073-36.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIR PAULO JAROSESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERALDO PICOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de SUSPENSÃO do feito, conforme requerido (p. 64).

Decorrido o período supra, manifeste-se a exequente, requerendo o que 

for de direito.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93758 Nr: 835-79.2014.811.0045

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIR PAULO JAROSESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERALDO PICOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT, SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - OAB:13.458-A, 

Thaiza Cordeiro Sonego - OAB:20210

 Vistos.

Defiro o pedido de SUSPENSÃO do feito, conforme requerido (p. 145).

Decorrido o período supra, manifeste-se a exequente, requerendo o que 

for de direito.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 99315 Nr: 5439-83.2014.811.0045

 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: AWDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIA MARA P. FAVARETTO DE 

ANDRADE - OAB:10.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se dos autos, que o resta pendente a intimação do herdeiro Luiz 

Carlos Alces Machado acerca do pedido inaugural, de acordo com o 

determinado à p. 46, eis que o AR encartado à p. 51-verso não fora por 

ele assinado.

Desta feita, renove-se a intimação pessoal do referido herdeiro.

Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de São Borja/RS, no 

endereço indicado à p. 51-verso, objetivando a intimação do herdeiro Luiz 

Carlos Alces Machado, nos termos da decisão de p. 46.

Após a juntada da missiva devidamente cumprida, ou, noticiada a 

impossibilidade de intimação, voltem os autos conclusos para análise do 

pedido de p. 55.

Cumpra-se. Às providências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 90165 Nr: 4057-89.2013.811.0045

 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: SILMAR FERREIRA PEGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT - 4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando os termos do at. 485,§ 1º, intime-se pessoalmente a parte 

requerente, para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 485, 

inciso III do CPC.

 Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 85911 Nr: 5571-14.2012.811.0045

 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: EDC, EDC, NDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maicon Alan Fraga 

Vendruscolo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Oficie-se o Juízo deprecado (p. 48), solicitando informações acerca do 

cumprimento da missiva.

Em caso de devolução, sem do devido cumprimento, desde já, defiro o 

pedido (p. 46 -verso) de citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias 

para resposta.

 Decorrido o prazo sem manifestação, nomeio curador especial o Núcleo 

de Prática Jurídica da Faculdade La Salle - Campus Lucas do Rio 

Verde/MT, ao requerido citado por edital, a qual deverá ser intimado para 

dizer se aceita o munus, bem como para se manifestar nos autos no prazo 

legal.

Após, ao Ministério Público, tornando-me os autos em seguida concluso.

Dê ciência à Defensoria Pùblica.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97897 Nr: 4276-68.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR FELIPE BOLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA APARECIDA GONÇALVES 

DOURADO TURTERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187, JOÃO ANTONIO FRANCISCO - OAB:21330, MICHELE 

CRISTINA CHAGURI - OAB:34965/GP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que foi apresentada contestação (pp. 94/102) por negativa 

geral, aduzindo nulidade da citação por edital.

Pois bem. Rejeito a preliminar de nulidade da citação editalícia, uma vez 

que foram empreendidas diligências cabíveis para localização da 

requerido, conforme extrato de ordem judicial de p. 83, e ainda, a 

inexistência de informação do CPF da requerida, para busca nos demais 

sistemas vinculados ao Portal dos Magistrados.

Intimem-se as partes para que digam se pretendem a produção de outras 

provas, justificando a sua necessidade ou o julgamento da lide no estado 

em que se encontra, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92299 Nr: 6161-54.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARY ANGELA CESTARO MIGLIAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERENICE PASCUINI DE PAULA - ME 

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, ESPÓLIO LUIZ BENEDITO 

JUNQUEIRA DE PAULA, BERENICE PASCUINI DE PAULA, MAPFRE - 

SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAUJO - 

OAB:14183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, João Alberto Robles - OAB:OAB/SP 

81684

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de p. 373, bem como os termos do at. 

485,§ 1º, intime-se pessoalmente a parte requerente, para que se 

manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 485, inciso III do CPC.

 Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 18220 Nr: 2640-82.2005.811.0045

 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: ROSÂNGELA APARECIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - 

OAB:19139/O, NILSON JACOB FERREIRA CALDAS - OAB:9845, SERGIO 

ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a petição de p. 184 e verso, determino a suspensão do 

feito, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme requerido.

 Decorrido o prazo, manifeste-se a inventariante, dando prosseguimento 

no feito e requerendo o que entender de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 109965 Nr: 3922-09.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER LUIZ BIAZUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO DAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valterlei Cristiano Miquelin - 

OAB:14307/MT

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE, tendo as 

partes acima identificadas.

As partes, conforme petição juntada às pp. 463/467 entabularam acordo 

requerendo a sua homologação e consequente extinção do feito.

Pois bem. Verifica-se que o acordo apresentado fora assinado por ambas 

as partes, bem como por seus respectivos advogados, conforme se vê 

das procurações encartadas aos autos (pp. 20 e 140).

A avença conta ainda, com a assinatura dos anuentes, Sr. Ivan Daga e a 

empresa Renascer Empreendimentos Imobiliários Ltda, igualmente 

representada pelo Sr. Ivan Daga, dessa forma, a homologação de rigor se 

impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo havido entre as partes (pp. 463/467) e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, fazendo-o por 

sentença.

Custas remanescentes, se existentes, pelo executado.

Honorários advocatícios na forma pactuada.
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Desde já, determino o levantamento das penhoras realizadas nos 

presentes autos. Expeça-se ofício ao CRI competente.

 As partes renunciaram ao prazo recursal, assim, certifique-se a Sra. 

Gestora, o trânsito em julgado da presente e, ultimadas as providências 

acima, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 91107 Nr: 4995-84.2013.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

AGRÍCOLAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA, tendo as partes acima identificadas.

As partes, conforme petição juntada à p. 60/64, entabularam novo acordo 

requerendo a sua homologação e suspensão do processo até o efetivo 

pagamento do valor pactuado.

Pois bem, verificando que o acordo fora assinado pela parte requerida 

com a firma devidamente reconhecida, bem como pelo advogado da parte 

requerente, o qual possui poder para transigir, conforme procuração de p. 

09, assim, a homologação de rigor se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo havido entre as partes nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do CPC.

SUSPENSO o trâmite processual pelo prazo de 15 (quinze) dias, para que 

a parte requerente manifeste-se nos autos, dizendo sobre o cumprimento 

do acordo, requerendo o que entender de direito.

Sem custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC, e 

honorários da forma pactuada (item 4 – p. 61).

Transitada em julgado e cumpridas as determinações acima, aguardem-se 

os presentes autos em cartório, conforme determinado.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 33951 Nr: 3757-69.2009.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, em trâmite entre as partes 

acima identificadas.

Compulsando os autos, verifica-se que fora expedida carta de intimação 

para a instituição requerente dar andamento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias (p.79), o AR (Aviso de Recebimento) encartado à p. 79v., 

devidamente recebido pela parte autora.

Cerificou-se o decurso do prazo “in albis”, à p. 80.

Posto isto, considerando que a parte autora não demonstrou interesse no 

prosseguimento do feito, bem como estando este paralisado há mais de 01 

(um) ano por negligência do requerente, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso II e III do NCPC.

Custas pelo requerente se houver.

Transitada em julgado arquivem-se os autos dando-se as baixas de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 107811 Nr: 2735-63.2015.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENASCER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER LUIZ BIAZUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valterlei Cristiano Miquelin - 

OAB:14307/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C COMPENSAÇÃO, 

tendo as partes acima identificadas.

As partes, conforme petição juntada às pp. 285/287 entabularam acordo 

requerendo a sua homologação e consequente extinção do feito.

Pois bem. Verifica-se que o acordo apresentado fora assinado por ambas 

as partes, acompanhadas de seus respectivos advogados, os quais 

detém poderes para transigir, conforme se vê das procurações 

encartadas aos autos (pp. 30 e 147), dessa forma, a homologação de 

rigor se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo havido entre as partes (pp. 285/287) e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, fazendo-o por 

sentença.

Cada parte arcará com os honorários de seu respectivo advogado, 

conforme acordado.

Dispensado o pagamento das custas remanescentes, nos termos do art. 

90, § 3º do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82989 Nr: 2441-16.2012.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, MARCELA SANTANA MIRANDA - OAB:15861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 istos.

Verifica-se que foi apresentado embargos monitórios (pp. 57/64) por 

negativa geral, aduzindo nulidade da citação por edital.

Pois bem. Rejeito a preliminar de nulidade da citação editalícia, uma vez 

que foram empreendidas diligências cabíveis para localização da 

requerido, conforme extrato de ordem judicial de p. 31 e 42/43.

Isso posto, intimem-se as partes para que digam se pretendem a produção 

de outras provas, justificando a sua necessidade ou o julgamento da lide 

no estado em que se encontra, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 101750 Nr: 22397-47.2014.811.0045

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. N. EMPREITEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:9.899/MT, JOELMA DOS REIS RIBEIRO - OAB:17016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:ES/15.134

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, tendo as partes 

acima identificadas.

As partes, conforme petição juntada à p. 170/172 entabularam acordo 

requerendo a sua homologação e consequente a extinção do feito, após o 

adimplemento integral da avença.

Às pp. 173/174, que o valor pactuado fora devidamente pago, e ainda, à p. 

199 o requerido informa a baixa do gravame.
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 Pois bem. Verificando que o acordo fora assinado pelos advogados das 

partes, os quais possuem poderes para transigir, conforme procurações e 

substabelecimentos encartados às pp. 45 e 195-verso/198, a 

homologação de rigor se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo havido entre as partes (pp. 170/172), com 

fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, fazendo-o por sentença.

SUSPENDO o trâmite processual pelo prazo de 15 (quinze) dias, para que 

a parte requerente comprove nos autos o integral cumprimento do 

acordado, bem como requeira o que entender de direito.

Sem custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC, e 

honorários advocatícios da forma pactuada (item 7 – p. 177-verso).

Por fim, ressalto que não há restrições junto ao sistema RENAJUD, 

referente ao presente feito a serem baixadas.

Transitada em julgado e cumprida as determinações acima, aguarde-se os 

autos em cartório pelo prazo acima entabulado.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 112257 Nr: 5064-48.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON SCAIN & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de BUSCA E APREENSÃO, tendo as partes acima identificadas.

As partes, conforme de p. 90/92, entabularam acordo requerendo a sua 

homologação e suspensão do processo até a data final para o 

adimplemento integral do débito.

Pois bem, verificando que o acordo fora pelo requerido, com 

reconhecimento de firma, bem como pelos advogado da parte autora, o 

qual possui poderes para transigir, conforme procurações e 

substabelecimentos acostados às pp. 26/28 e 86/88-verso, a 

homologação de rigor se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo de pp. 38/39 e verso, havido entre as partes 

nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

SUSPENSO o trâmite processual pelo prazo de 15 (quinze) dias, para que 

a parte requerente manifeste-se, informando ao Juízo acerca do integral 

cumprimento do acordo, apresentando nos autos os documentos 

necessários.

Não há valores depositados em Juízo a serem levantados, tão pouco 

restrições a serem baixadas.

Sem custas remanescentes, nos termos do art. 90 § 3º do CPC e 

honorários da forma pactuada (p. 91).

Transitada em julgado, certifique-se e aguardem-se os presentes autos 

em cartório, conforme acima determinado.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 116214 Nr: 7367-35.2015.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILVO DAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER LUIZ BIAZUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CELUPPI - OAB:OAB/PR 

41.811, ENIMAR PIZZATTO - OAB:15818/PR, FERNANDO BONISSONI - 

OAB:37434/PR, GUIOMAR MARIO PIZZATTO - OAB:OAB/PR 6.276, 

JARDEL RANGEL PALUDO BENTO - OAB:OAB/PR 38.646, Valterlei 

Cristiano Miquelin - OAB:14307/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 VISTOS, ETC.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO, tendo as partes acima 

qualificadas.

As partes peticionaram às pp. 1083/1084, informando o acordo realizado 

nos autos da Execução em apenso (código: 109965). Ao final, requereram 

a homologação e extinção da presente ação.

Juntaram minuta de acordo (pp. 1085/1088).

Pois bem. Verifica-se que o acordo pactuado nos autos da execução 

abarcou toda a matéria discutida no presente feito, tendo as partes, 

inclusive, renunciado expressamente a todo e qualquer direito advindo dos 

contratos em questão, conforme se vê da minuta ora juntada (pp. 

1085/1088), a qual fora devidamente assinada pelas partes e seus 

procuradores, sendo a homologação e extinção do feito medida que se 

impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos a renúncia à pretensão formulada pelas partes na presente ação 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alíneas “c”, do CPC, 

fazendo-o por sentença.

Dispensada as custas remanescentes, nos termos do §3º do art. 90, CPC, 

sendo que cada parte arcará com os honorários de seus respectivos 

advogados.

As partes renunciaram ao prazo recursal, assim, certifique-se a Sra. 

Gestora, o trânsito em julgado da presente e, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

 P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 106310 Nr: 1980-39.2015.811.0045

 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: ILVO DAGA, ELCI FÁTIMA DOTTO DAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER LUIZ BIAZUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATTO - 

OAB:15818/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos a renúncia à pretensão formulada pelas partes na presente ação 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alíneas “c”, do CPC, 

fazendo-o por sentença.Dispensada as custas remanescentes, nos 

termos do §3º do art. 90, CPC, sendo que cada parte arcará com os 

honorários de seus respectivos advogados.Determino a Sra. Gestora, a 

restituição do documento original objeto de discussão, intitulado 

“Declaração”, datado de 05.06.2012, aos autos. Em tempo, considerando 

que houve a transação antes da apuração por este Juízo das alegações 

concernentes à suposta adulteração do documento particular submetido à 

perícia e consequente existência de fraude no parecer formulado pelo 

expert nomeado nos autos, determino a intimação das partes para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem requerendo o que entender de 

direito para apuração da alegada fraude e responsabilização dos 

envolvidos.As partes renunciaram ao prazo recursal, assim, certifique-se, 

desde já, o trânsito em julgado da presente e, juntada manifestação, 

torne-me conclusos.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 158487 Nr: 4927-61.2018.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA TELES PIRES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANTONIO PASSARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO RODRIGO FRIZZO - 

OAB:PR/33.150, PATRICIA FRIZZO - OAB:PR/45.706, VINICCIUS 

FERIATO - OAB:PR/43.478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:145.61

 VISTO.

Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de quinze dias (art. 920, I, do CPC).

Por medida de cautela, o pedido de suspensão de natureza liminar será 

analisado após o decurso do prazo/apresentação de impugnação aos 

embargos.

No mais, proceda a escrivania com o cadastro dos advogados das partes 

no sistema Apolo, capa dos autos e onde mais couber, para que recebem 

as notificações e intimações dos atos processuais.
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Intime-se e Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 158728 Nr: 5061-88.2018.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDENIR SAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR S/A INDUSTRIA E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11840/MT, HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ - 

OAB:13407, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, EMILIA CARLOTA 

G.VILELA - OAB:MT/13.206, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:13700/MT, MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - OAB:8.934, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA S.JUNIOR - OAB:MT/12.007, RODOLFO COELHO 

RIBEIRO - OAB:MT/16215

 VISTO.

Trata-se de Embargos por Negativa Geral interposto pelo Núcleo de Prática 

Jurídica – Faculdade La Salle, na qualidade de curador especial da parte 

embargante Waldenir Saulo da Silva, citado por edital no feito executivo em 

apenso (código: 67).

Pois bem. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Intime-se o banco embargado para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de quinze dias (art. 920, I, do CPC).

Decorrido o prazo in albis, certifique-se e torne-me conclusos para 

deliberações.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 98064 Nr: 4418-72.2014.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHEL LEMES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO LOBO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGISSON JOSE DE CASTRO - 

OAB:6214, Regisson José de Castro - OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT, IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO - 

OAB:9960-MT

 Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE TERCEIROS 

ajuizado por MICHEL LEMES DE ALMEIDA contra o AGRO LOBO 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, nos termos do art. 487, I, 

CPC.Condeno o embargante nas custas processuais e honorários do 

advogado, no percentual de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor 

dado a causa.Transitada em julgado, traslade-se cópia desta sentença e 

eventual acórdão proferido, para os autos da execução em apenso, após 

intimem-se as partes a requererem o entenderem de direito, no prazo de 

15(quinze) dias, sob pena de arquivamento.Cumprida as determinações 

acima, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004028-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS AVALOS (EXEQUENTE)

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR ADAO FORMEHL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1004025-46.2018.8.11.0045 AÇÃO DE EXECUÇÃO 

EXEQUENTE: LUIS CARLOS AVALOS EXECUTADOS: VILMAR ADÃO 

FORMEHL VISTO. CITE-SE o executado para pagar o débito no prazo de 

03 (três) dias, contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de 

juros e correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829, do CPC (nova redação dada pela 

Lei 11.382/2006). 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 (art. 829, § 1º do CPC). A penhora 

recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem 

indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de 

que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (art. 829, § 2º do CPC). Os embargos poderão ser oferecidos 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado conforme o caso (art. 915 do CPC). 

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC). Observe-se o cumprimento dos 

constantes no art. 212, § 2º do CPC, durante as diligencias. Defiro os 

benefícios da gratuidade de justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 02 de outubro 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003715-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLY FARIAS DE REZENDE (AUTOR(A))

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO LUIZ GOMES SOARES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003715-22.2017.8.11.0045. 

AUTOR(A): GRAZIELLY FARIAS DE REZENDE RÉU: SEBASTIAO LUIZ 

GOMES SOARES VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS 

GRAVÍDICOS, tendo as partes acima indicadas. As partes, conforme 

TERMO de AUDIÊNCIA de conciliação realizada constante do Id. 10573945, 

entabularam acordo referente aos alimentos gravídicos, ficando pactuado 

que o requerido se obriga em pagar o percentual de 21,34% do SM, que 

devera ser pagos à partir de 05.12.2017, sendo que à partir de 

05.06.2018, os alimentos serão aumentados para o percentual de 26,68% 

do SM, mais 50% das despesas extraordinárias (médicas, farmacêuticas 

e ambulatoriais), requerendo a sua homologação. Assim, verificando que o 

acordo fora assinado pelas partes, a autora assistida por sua advogada e 

o requerido pela Defensoria Pública, a homologação de rigor se impõe. 

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo havido entre as partes referentes aos alimentos 

gravídicos e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC, fazendo-o por sentença. Sem custas, face a gratuidade de justiça 

que concedo as partes. Transitada em julgado e cumprida as 

determinações, voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de 

execução dos alimentos, formulado sob o Id. 12528478. P.R.I.C. Lucas do 

Rio Verde/MT, 01 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003837-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON MOURA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003837-35.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ELTON MOURA MARTINS VISTOS, ETC. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO tendo as partes acima identificadas. A parte autora, por meio 
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de seu procurador, com poderes outorgados nos autos (Ids. 10050141 e 

10050152) requereu a desistência da ação e extinção do feito, conforme 

petição constante do Id. 12673106, pugnando por sua homologação. 

Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

formulado pelas partes, via de consequência JULGO EXTINTO sem 

resolução do mérito o presente processo com fulcro no artigo 485, inciso 

VIII, do CPC, eis que não angularização da ação. Não houve restrições 

judiciais nos autos Custas já recolhidas quando da propositura da ação. 

Transitada em julgando, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 02 de outubro de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028426-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENILSON PEREIRA REIS (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1028426-06.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELENILSON PEREIRA REIS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

VISTOS, ETC. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO tendo as partes acima identificadas. A parte autora, por meio de 

seu procurador, com poderes outorgados nos autos (Ids. 9846106) 

requereu a desistência da ação e extinção do feito, conforme petição 

constante do Id. 12008925, pugnando por sua homologação. Diante do 

exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado pela 

parte AUTORA, via de consequência JULGO EXTINTO sem resolução do 

mérito o presente processo com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do CPC, 

eis que não HOUVE a apresentação de contestação. Sem Custas, face a 

gratuidade de justiça CONCEDIDA Transitada em julgando, arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 02 de 

outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001957-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ AUGUSTO LEITE DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001957-08.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LUIZ AUGUSTO LEITE DA SILVA JUNIOR VISTOS, ETC. Cuida-se de AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO tendo as partes acima identificadas. A parte 

autora, por meio de seu procurador, com poderes outorgados nos autos 

(Ids. 7788691) requereu a desistência da ação e extinção do feito, 

conforme petição constante do Id. 11372143, pugnando por sua 

homologação. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação formulado pelas partes, via de consequência JULGO EXTINTO sem 

resolução do mérito o presente processo com fulcro no artigo 485, inciso 

VIII, do CPC, eis que não houve a angularização da ação. Não houve 

restrições judiciais nos autos Sem custas, face a extinção do processo 

prematuramente, ou seja, antes da citação. Transitada em julgando, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio 

Verde/MT, 02 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003684-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANTANA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003684-02.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ALEX SANTANA DOS SANTOS VISTOS, ETC. Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO tendo as partes acima identificadas. A parte 

autora, por meio de seu procurador, com poderes outorgados nos autos 

(Ids. 9952018 e 9952024) requereu a desistência da ação e extinção do 

feito, conforme petição constante do Id. 14900713, pugnando por sua 

homologação. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação formulado pelas partes, via de consequência JULGO EXTINTO sem 

resolução do mérito o presente processo com fulcro no artigo 485, inciso 

VIII, do CPC, eis que não houve a angularização da ação. Não houve 

restrições judiciais nos autos Custas já recolhidas quando do ajuizamento 

da açao. Transitada em julgando, arquivem-se os autos com as cautelas 

de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 02 de outubro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 24133 Nr: 3430-36.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Weissheimer, Lirio Weissheimer, Voni 

Gork Weissheimer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Sezanowski - 

OAB:25.276/PR, Stephany Mary Ferreira Regis da Silva - 

OAB:53.612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Tratam-se os presentes autos de ação de execução proposta por 

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A em face de MÁRCIO 

WEISSHEIMER, LÍRIO WEISSHEIMER e VONI GORCK WEISSHEIMER.

 A executada Voni Gorck Weissheimer foi devidamente citada nos autos – 

fls. 52.

 O executado Márcio Weissheimer foi citado por edital – fls. 157 e Lírio 

Weissheimer não foi citado até a presente data.

 Nomeada como curadora especial, a Defensoria Pública postulou a 

nulidade da citação editalícia do executado Márcio Weissheimer (fls. 

204/208).

 Instado a manifestar-se, a parte autora impugnou os embargos do 

Curador Especial e requereu a improcedência dos embargos (fls. 

210/212).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o necessário à análise e decisão.

 Analisando os autos, concluo que os embargos a execução deverem ser 

deferidos, eis que razão assiste à Defensoria Pública acerca da nulidade 

da citação de Márcio Weissheimer pela via editalícia, visto que não foram 

esgotadas as tentativas de sua localização, conforme endereços 

indicados pelo Curador Especial às fls. 205-vs.

 Ante o exposto, declaro nula a citação editalícia de MÁRCIO 

WEISSHEIMER e, por consequência, determino sua citação pessoal, por de 

expedição de carta precatória à Comarca de Paragominas-PA, bem como 

expedição de mandado para cumprimento nos demais endereço indicados 

às fls. 205-vs.

 Sem prejuízo, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

providenciar a citação do executado LÍRIO WEISSHEIMER.

 Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1031650 Nr: 2802-95.2018.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GB, SARB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNdIeTdU-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - 

OAB:3.840/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse passo, determino a imediata inclusão de EDER ESTIVAL SAMPAIO 

e VILMAR ALVES DE JESUS no polo passivo da presente demanda, bem 

como a inclusão e vinculação de seus respectivos procuradores, 

conforme documentação colacionada às fls. 161/287.Destarte, 

considerando o trânsito em julgado da decisão de fls. 316/321, intime-se 

por certidão os requeridos EDER ESTIVAL SAMPAIO e VILMAR ALVES DE 

JESUS para, no prazo de 10 (dez) dias comprovar nos autos o início do 

cumprimento da liminar deferida às fls. 132/134.(...).Após, venham-me os 

autos conclusos para a solvência das eventuais questões processuais 

pendentes bem como para o efetivo saneamento do 

feito.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31507 Nr: 507-66.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Ferreira da Silva, Divina Guerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Considerando o teor do artigo 1.010, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Ademais, deixo de analisar o pedido de fls. 997, eis que a decisão de fls. 

954 não precluiu.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 104035 Nr: 4758-54.2015.811.0021

 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: Divina Neris da Conceição, Espólio de José Leandro 

Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Shalon Diesel Ltda, BB Seguro Auto (BRASIL 

VEÍCULOS CIA DE SEGUROS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzibete Neris Alves - 

OAB:OAB/MT 18.388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO FRANCO DE 

ARAUJO - OAB:13807/O, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/ MT, Paulo Laerte de Oliveira - OAB:3.568-B/MT

 Diante da solicitação da dilação probatória por ambas as partes, designo 

audiência de instrução e julgamento para a data de 12 de dezembro de 

2018 às 13h15min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso.Determino 

a intimação pessoal da parte autora para que preste depoimento pessoal, 

sob pena de confissão.Determino às partes que depositem em cartório (ou 

insiram no processo eletrônico, se for o caso) o rol de testemunhas cuja 

oitiva se pretende, devendo na referida peça constar, nos termos do 

artigo 450 caput do Código de Processo Civil, o nome, a profissão, o 

estado civil, a idade, o número da inserção no Cadastro de Pessoa Física 

– CPF, o número de registro de identidade e o endereço completo da 

residência e do local de trabalho, cabendo à parte, no caso de 

impossibilidade de fornecer alguma de tais qualificações, justificar referida 

ausência de forma minudenciada.Referido rol deverá ser apresentado no 

prazo máximo de 10 (dez) dias contados da intimação da presente 

decisão, em prazo autorizado e conforme preconizado no artigo 357, 

parágrafo 4º, do Código de Processo Civil.Fica a parte ciente que, em 

atenção ao princípio do contraditório, a não apresentação do referido rol 

ou seu depósito extemporâneo acarretará a preclusão da possibilidade da 

produção da prova desta natureza(...).Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 109668 Nr: 2273-47.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edno Aparecido Gonçalves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação 

ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“a”, do Código de Processo Civil, para fixar o início do pagamento da DIB 

na data de 30/08/2013 e fixar a data de 28/02/2018 como data da parcela 

final, uma vez que o pagamento do benefício administrativo ocorreu em 

01/03/2018.Condeno a Requerente/Impugnada no pagamento das custas e 

despesas processuais, ficando a exigibilidade de tais débitos suspensos, 

eis que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 

98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil.Neste sentido, condeno a 

Requerida/Impugnante ao pagamento das custas e despesas processuais, 

ficando a exigibilidade da cobrança de tais débitos suspensos por ser ela 

isenta, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.Por 

outro lado, considerando que cada litigante foi, em parte, vencedor e 

vencido, condeno ambas as partes a pagar 50% dos honorários 

sucumbenciais ao patrono da parte adversa, os quais, atento às diretrizes 

traçadas no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% 

sobre o valor atribuído à impugnação ao cumprimento de sentença. 

Intime-se a Impugnada/Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar 

aos autos nova planilha de cálculo, devendo alterar somente a data da 

parcela final (28/02/2018).Efetivada a referida providência, intime-se a 

autarquia federal para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca 

da juntada da nova planilha.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 86818 Nr: 1303-52.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliete Fabio Zandona, André Luiz Zandoná

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)no mesmo regramento de observância obrigatória citado, quanto à 

utilização do sistema INFOJUD, eis que o artigo 476 caput é específico ao 

aduzir que:Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal 

para apuração de endereço ou situação econômico-financeira da parte só 

serão deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou 

todos os meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex 

officio pelo magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. 

(grifos nossos).Analisando o citado artigo, percebe-se que somente 

caberá a sua utilização quanto o requerente justificar – evidentemente de 

forma comprovada – que esgotou todos os meios possíveis para obter a 

informação que pretende, o que não é o caso dos autos.Portanto, sendo a 

declinação dos bens penhoráveis atribuição exclusiva da parte e não 

sendo, pelo exequente, demonstrado que diligenciou minimamente neste 

sentido, indefiro o pleito de expedição de pedido de informações.Intime-se 

a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, impulsione o 

processo, requerendo medidas que efetivamente possam solver o feito, 

sob pena de arquivamento.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 27387 Nr: 1835-65.2009.811.0021

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

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renovaveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinhardt Heydrich Jacintho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 (...)Portanto, não tendo a parte autora demonstrado a necessidade da 

providência judicial almejada, indefiro o pedido de inscrição do nome 

executado no cadastro de inadimplentes do SERASAJUD.Destaca-se, 

ainda, que a inscrição do nome do Executado em cadastro de 

inadimplentes pode ser diligenciada pela Exequente em via própria. 

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

impulsione o processo, requerendo medidas que efetivamente possam 

solver o feito, sob pena de arquivamento e até eventual extinção do 

processo pela prescrição intercorrente, considerando-se para esta que 

será entendido, por este órgão julgador, que a ausência de 

impulsionamento processual equivaler-se-á a pedido implícito de 

arquivamento provisório, nos termos do artigo 40, parágrafo 2º, da lei n.º 

6.830/80.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107212 Nr: 927-61.2016.811.0021

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

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

 PARTE AUTORA: Tereza Pereira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fls. 62, eis que a documentação de fls. 63/64 está 

totalmente ilegível.

 Neste sentido, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

comprovar nos autos que não houve a implementação do benefício 

pretendido.

 Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93149 Nr: 2458-56.2014.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia José Serafim

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:OAB/GO 29.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/MT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

Intime-se o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS para, querendo, 

nos próprios autos, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme determina a redação do artigo 535 da Lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2.015, salientando que na execução não impugnada não caberá 

condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o artigo 85, 

parágrafo 7º do diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31544 Nr: 544-93.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior, Wolcer Freitas Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Conforme demonstra o extrato retro juntado, o bloqueio de ativos 

financeiros por meio do BACENJUD restou exitoso.

Sendo assim, intime-se o executado na pessoa de seu advogado ou, não 

o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Sendo arguida pelo executado qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias.

Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31544 Nr: 544-93.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior, Wolcer Freitas Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 99722 Nr: 2093-65.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. E. LANG E CIA. LTDA - ME, Milton Eri Lang, 

Nair Ferreira de Oliveira Lang

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:OAB/MT 18603-B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayck Feitosa Câmara - 

OAB:33571 GO

 Conforme demonstra o extrato retro juntado, o bloqueio de ativos 

financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente cumprido.

Sendo assim, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Sendo arguida pela executada qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias.

Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 99722 Nr: 2093-65.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. E. LANG E CIA. LTDA - ME, Milton Eri Lang, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 271 de 642



Nair Ferreira de Oliveira Lang

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:OAB/MT 18603-B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayck Feitosa Câmara - 

OAB:33571 GO

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 82375 Nr: 4322-03.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingo Santin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Tratam-se os presentes autos de cumprimento de sentença proposto por 

DOMINGO SANTIM em face de MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT.

 Realizados alguns atos processuais, a parte executada comprovou nos 

autos o pagamento das RPV’s – fls. 239/241.

 Instada a manifestar-se a exequente postulou pelo arquivamento dos 

autos, eis que satisfeita a obrigação.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Considerando a comprovação dos RPVs e o pedido de arquivamento por 

parte da exequente, entendo que a obrigação está integralmente satisfeita, 

devendo a presente execução ser extinta, em conformidade com as 

regras do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do que estabelece o 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem condenação em custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas 

e anotações.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93272 Nr: 2562-48.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Silveira da Silva Chaves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, translade-se para estes autos cópia da sentença que 

julgou improcedente os embargos à execução, os quais foram distribuídos 

sob n. 4826-04.2015.811.0021 – cód. 104178.

 Em seguida, intime-se a autarquia para que implante ou comprove a 

implantação do benefício pleiteado pela autora, consignando-se o prazo de 

10 (dez) dias para o cumprimento da medida.

 Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores honorários sucumbenciais, devendo 

o referido alvará ser expedido nos termos do 3º parágrafo do pedido 

encartado às fls. 80.

 No mais, intime-se a parte autora, pessoalmente (preferencialmente por 

carta ou, na impossibilidade, por mandado) para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, informe nos autos os dados de sua conta bancária para depósito 

dos valores vinculados ao presente feito.

 Em que pese o pedido do procurador da parte autora para pagamento de 

50% (cinquenta por cento) dos valores atrasados, a título de honorários 

contratuais, saliento que os referidos honorários são pactuados entre o 

advogado e seu cliente os quais têm natureza extrajudicial, razão pela 

qual, deixo de analisar o referido pedido, eis que não compete a este juízo 

determinar o referido pagamento.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2168 Nr: 2715-96.2005.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogenes E De Carvalho E Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026/MT

 Nos termos da decisão do processo em apenso nº 

6192-10.20017.811.0021 – Cód. 1024950, suspendo a presente execução 

somente em relação ao ato de expropriação do bem imóvel objeto do 

presente feito.

 Ademais, reitere-se o ofício de fls. 620, requerendo informações sobre o 

cumprimento da missiva de fls. 615, nos termos da decisão retro.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1024950 Nr: 6192-10.2017.811.0021

 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: Espólio de Ivo Batistella Sobrinho, Weverton de Siqueira 

Batistella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Tavares de 

Melo - OAB:OAB/MT 5026, Heloisa Almeida Prado Tavares De Mello 

Granja - OAB:OAB/MT 20358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) extintivo ou impeditivo do direito do autor ou se forem levantadas 

quaisquer arguições de questões previstas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, deve o autor ser intimado, independentemente de nova 

deliberação, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, à par do 

que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do diploma normativo em 

apreço.Cumpridas as providências determinadas, venham-me os autos 

conclusos para julgamento conforme o estado do processo (Parte 

Especial, Livro I, Título I, Capítulo X).Não sendo verificado nos autos o 

recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática dos atos 

determinados na presente decisão, e considerando que, de acordo com o 

artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da parte antecipar o 

pagamento das despesas de atos por si requeridos, determino que seja o 

requerente intimado da presente decisão, salientado que, se houver 

necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça e não for o 

requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá comprovar nos 

autos o recolhimento das custas no prazo descrito no artigo 218, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não expedição do 

mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil.Saliento que o valor da diligência e os parâmetros 

para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na Portaria 

14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 

(cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 
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“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021,  o número ident i f icador  ser ia 

12345).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 91356 Nr: 1023-47.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sergio Divino Carvalho Filho, Jonas Coelho de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199, Sergio Divino Carvalho Filho - 

OAB:OAB/MT 18.298A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceda à vinculação dos valores depositados às fls. 108 e respectivos 

rendimentos ao presente feito e, após retornem-me conclusos para 

expedição de alvará e análise da manifestação de fls. 120.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 109160 Nr: 1959-04.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terencio Ferreira Neto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 113985 Nr: 4736-59.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAM, JMR, EJMR, EVMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor do julgado que cassou a sentença de mérito, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público.

 Feito isso, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 97739 Nr: 901-97.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albino Ceccatto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 97341 Nr: 685-39.2015.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Riama Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda., 

Fabio Ribeiro Borges Junior, Fabio Ribeiro Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:8208

 Defiro o pedido de fls. 82/83. Por consequência, determino a penhora dos 

créditos das executadas, junto às empresas administradoras de cartão de 

crédito, indicadas pela Fazenda Pública.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 4127 Nr: 294-75.2001.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobras Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Elias Abdalla, Arli Terezinha Trento, Luiz 

Henrique Preuss Abdalla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 Defiro a dilação do prazo requerido às fls. 775, devendo a requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos e requerer o que 

entender de direito.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 737 Nr: 304-90.1999.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camargo Soares Ind. e Com. de Produtos 

Alimentícios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 Intime-se a Fazenda Nacional para, no prazo de 10 (dez) dias, 
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manifestar-se acerca do pedido encartados às fls. 208/213 e respectivos 

documentos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 99207 Nr: 1798-28.2015.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Riama Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda., 

Fabio Ribeiro Borges Junior, Fabio Ribeiro Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:8208

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Nesse passo, intime-se a parte exequente a requerer o que entender de 

direito em termos de prosseguimento, consignando para cumprimento o 

prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 99207 Nr: 1798-28.2015.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Riama Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda., 

Fabio Ribeiro Borges Junior, Fabio Ribeiro Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:8208

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada – exceto em relação ao sócio Fábio Ribeiro 

Borges eis que, ainda não citado -, no exato montante do débito 

atualizado, ação esta que deverá ser perfeita por meio do sistema 

informatizado BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que 

permaneçam os autos no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 

da CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2244 Nr: 216-23.1997.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Padilha, Marcelo Rodrigues de 

Azeredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wylerson Verano de Aquino 

Souza - OAB:3.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irma de Fatima Fink - 

OAB:4557

 (...)No entanto, tal decisão fora liminarmente suspensa pela Presidência 

do Superior Tribunal de Justiça no bojo do SS 2899/MT.Portanto, 

considerando que a questão fora judicializada e que, atualmente, 

encontra-se suspensa a determinação para o recolhimento de custas, 

defiro o pedido formulado às fls. 291 para reconsiderar a parte final 

decisão de fls. 287/288 e determinar o cumprimento de mandado de 

penhora, avaliação e remoção dos bens móveis indicados às fls. 

279/281-vs, independentemente de recolhimento de diligência aos oficiais 

de justiça, consignando as demais deliberações contidas na decisão de 

fls. 287/288.Ademais, considerando que executados foram devidamente 

intimados na pessoa de seu advogado acerca da penhora online, todavia 

permaneceram inertes, converto a indisponibilidade em penhora e, por 

consequência, promovo nesta data a transferência eletrônica da 

importância bloqueada para conta única.Assim, determino a vinculação do 

valor penhorado ao presente feito, com posterior levantamento em favor 

da parte exequente, consoante requerido às fls. 225-vs, devendo referido 

alvará ser expedido em nome do beneficiário específico.Após, intime-se a 

exequente a requerer o que entender de direito em termos de 

prosseguimento, consignando para cumprimento o prazo de 10 (dez) 

dias.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2349 Nr: 32-09.1993.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florêncio de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Helena dos Santos Souza 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emílio Nage Haddad 

Coutinho - OAB:OAB/MS 10337

 Inicialmente, proceda à retificação da numeração de páginas, eis que há 

duas folhas com a numeração 258.

 No mais, considerando a inércia certificada à fl. 258, converto a 

indisponibilidade em penhora e, por consequência, promovo nesta data a 

transferência eletrônica da importância bloqueada para conta única.

 Assim, determino a vinculação do valor penhorado ao presente feito, com 

posterior levantamento em favor da parte exequente, consoante requerido 

à correspondente fl. 259, devendo referido alvará ser expedido em nome 

do beneficiário específico.

 Após, intime-se a exequente a requerer o que entender de direito em 

termos de prosseguimento, consignando para cumprimento o prazo de 10 

(dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84513 Nr: 3353-85.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Jesus Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

Intime-se o Município de Água Boa-MT para, querendo, nos próprios autos, 

impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a 

redação do artigo 535 da Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.015, 

salientando que na execução não impugnada não caberá condenação em 

honorários advocatícios, à par do que dispõe o artigo 85, parágrafo 7º do 

diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 7222 Nr: 54-81.2004.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelar Appelt, Nilson Weissheimer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 256 e determino a suspensão do presente feito 

pelo prazo de 90 (noventa) dias, para que seja efetivada a venda 

particular do bem penhorado, devendo este juízo ser informado de 

qualquer intercorrência no decorrer de tal prazo.

 Intimem-se as partes.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101697 Nr: 3211-76.2015.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pablo Rodrigo Santin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fertilizantes Heringer, Márcio Antônio Cattani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 De rigor, o deferimento do retro formulado.

 Nesse passo, renove-se o ato citatório em face do executado MÁRCIO 

ANTÔNIO CATTANI, com cumprimento nos endereços indicados no pedido 

de fls. 106/107, consignando-se as determinações contidas na decisão 

inicial.

 Não sendo verificado nos autos o recolhimento das custas do oficial de 

justiça para a prática dos atos determinados na presente decisão, e 

considerando que, de acordo com o artigo 82 caput do Código de 

Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das despesas de 

atos por si requeridos, determino que seja o requerente intimado da 

presente decisão, salientado que, se houver necessidade da prática de 

ato por meio de oficial de justiça e não for o requerente beneficiário da 

gratuidade judiciária, deverá comprovar nos autos o recolhimento das 

custas no prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, sob pena de não expedição do mandado e extinção do 

processo nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil.

 Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o seu cálculo 

encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da Diretoria de 

Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril de 2016.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 13231 Nr: 166-79.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizantes Heringer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Antônio Cattani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De rigor, o indeferimento do pedido de fls. 163/164 por ser ônus da parte 

diligenciar no sentido de localizar a parte adversa.

 Já tornara-se comum, nos dias de hoje, quererem as partes transferir ao 

Poder Judiciário uma incumbência que somente a elas pertence.

 O acolhimento de pleitos de tal natureza é uma das grandes causas do 

conhecido congestionamento processual e ineficácia do princípio 

constitucional da razoável duração do processo.

 In casu, verifica-se que a parte intenciona diligências tendentes a trazer 

aos autos informações que integram o típico ato processual de 

postulação, qual seja a indicação do endereço da parte executada.

 Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação 

única e exclusiva da parte, mormente quando se trata de litigante que é 

devidamente representado por advogado particular, que detém plenas 

possibilidades de diligenciar nesse sentido.

 Ad argumentandum, embora a parte exequente tenha informado que 

realizou diversas buscas na tentativa de localizar o paradeiro do 

executado, deixou de colacionar aos autos qualquer comprovação do 

alegado.

 Diante do exposto, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer medidas concretas para a solvência do presente feito, sob pena 

de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1030835 Nr: 2270-24.2018.811.0021

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleiton da Silva Siqueira

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

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR KRUMMENAUER - 

OAB:21906/O, PAULO RENATO CARDOSO PAIÃO - OAB:22.578/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:MT20.720-B, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A/MT, 

Matheus Alves Mortari - OAB:MS22.183

 Diante de todo o exposto, bem como em razão de uma mais aprofundada 

análise das informações constantes no processo, revogo a decisão que 

concedeu ao autor os benefícios da justiça gratuita.Intime-o para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial com o devido recolhimento de 

custas, sob pena de extinção da ação com a consequente baixa na 

distribuição, nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo 

Civil.Decorrido o prazo com ou sem manifestação do autor, voltem-me os 

autos conclusões para julgamento do feito.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80666 Nr: 3687-56.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selso Lopes de Carvalho, Nara Lucia de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 Não tendo sido o débito do executado quitado, fora a parte exequente 

instada a manifestar-se. Não tendo trazido aos autos a informação 

necessária ao impulsionamento do processo – qual seja a indicação de 

bens penhoráveis de propriedade do executado, a parte limitou-se à 

requerer, em juízo, a expedição de pedido de informações a 

órgãos/instituição, com vistas a produção da informação que se 

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

Passo à decisão.FundamentaçãoInicialmente, considerando a expressa 

manifestação da exequente acerca do desinteresse na manutenção da 

constrição de ativos financeiros efetivada nos autos, promovo nesta data 

o desbloqueio do referido montante para retorne à titularidade da parte 

executada.Sem prejuízo, já tornara-se lugar comum, nos dias de hoje, 

quererem as partes transferir ao Poder Judiciário uma incumbência que 

somente a elas pertence.O acolhimento de pleitos de tal natureza é uma 

das grandes causas do conhecido congestionamento processual e 

ineficácia do princípio constitucional da razoável duração do processo.

(...). As requisições de informações à Receita Federal para apuração de 

endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas 

pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os meios 

possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. (grifos 

nossos).Analisando o citado artigo, percebe-se que somente caberá a 

sua utilização quanto o requerente justificar – evidentemente de forma 

comprovada – que esgotou todos os meios possíveis para obter a 

informação que pretende, o que não é o caso dos autos.Portanto, sendo a 

declinação dos bens penhoráveis atribuição exclusiva da parte e não 

sendo, pelo exequente, demonstrado que diligenciou minimamente neste 

sentido, indefiro o pleito de expedição de pedido de informações.Intime-se 

a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, impulsione o 

processo, requerendo medidas que efetivamente possam solver o feito, 

sob pena de arquivamento.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 114001 Nr: 4747-88.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON G. DE OLIVEIRA - ME, Adailton 

Galdino de Oliveira, Valdir Antônio Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a inércia certificada à fl. 75, converto a indisponibilidade em 

penhora e, por consequência, promovo nesta data a transferência 
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eletrônica da importância bloqueada para conta única.Deixo de acolher os 

demais pedidos formulados às fls. 77-vs. (...). Verifica-se, por uma vaga 

leitura do referido dispositivo, que o sistema em questão serve somente à 

inserção e retirada de constrições judiciais de veículos, não servindo para 

consulta, mormente executiva.Mais severas ainda são as restrições 

administrativas, constantes no mesmo regramento de observância 

obrigatória citado, quanto à utilização do sistema INFOJUD, eis que o artigo 

476 caput é específico ao aduzir que:Art. 476. As requisições de 

informações à Receita Federal para apuração de endereço ou situação 

econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz quando o 

requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para obtê-las 

ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. (grifos nossos).Analisando o citado 

artigo, percebe-se que somente caberá a sua utilização quanto o 

requerente justificar – evidentemente de forma comprovada – que esgotou 

todos os meios possíveis para obter a informação que pretende, o que 

não é o caso dos autos.Portanto, sendo a declinação dos bens 

penhoráveis atribuição exclusiva da parte e não sendo, pelo exequente, 

demonstrado que diligenciou minimamente neste sentido, indefiro o pleito 

de expedição de pedido de informações.Intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, impulsione o processo, requerendo 

medidas que efetivamente possam solver o feito, sob pena de 

arquivamento.Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31493 Nr: 493-82.2010.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ângelo Cesar Tura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

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

OAB:13842-A/MT

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31474 Nr: 474-76.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilnei Paixão de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nemias Batista Pereira - 

OAB:OAB/MT 4544 -B, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Tratam-se os presentes autos de ação em fase de cumprimento de 

sentença onde, efetivada perícia técnica, foram as partes instadas a 

manifestarem-se.

 Na petição de fls. 691/697, o executado se insurgiu à perícia alegando 

questão meritória que, em tese, somente pode ser analisada no âmbito da 

impugnação ao cumprimento de sentença.

 No entanto, na presente fase processual, cabe ao juízo somente a análise 

acerca da homologação – ou não – do laudo pericial, eis que as questões 

meritórias devem ter sua análise relegada ao momento processual 

oportuno.

 No caso presente, como já dito, a parte executada limitou-se a fazer 

considerações meritórias sobre o débito, sendo completamente silente 

quanto à regularidade da perícia, de forma que preclusa está a sua 

possibilidade de discutir o laudo pericial, mormente porque não impugnara 

– de forma específica – qualquer matérias constante no laudo.

 Tendo o exequente concordado com o laudo pericial (fls. 639/677), 

HOMOLOGO-O para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

 Intime-se as partes para que esclareçam se detém interesse em alguma 

outra modalidade probatória em relação ao procedimento de impugnação 

ao cumprimento de sentença, ou se desejam o julgamento imediato da lide, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31508 Nr: 508-51.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior, Wolcer Freitas Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Selke da Luz - 

OAB:22277/O, Jose Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A/MT, 

Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 Consoante se infere dos autos, instada a manifestar-se nos termos do 

artigo 854, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, a executada 

expressamente concordou com a constrição de valores, bem como com o 

respectivo levantamento em favor da exequente (fl. 583).

 Assim sendo, converto a indisponibilidade em penhora e, por 

consequência, promovo nesta data a transferência eletrônica da 

importância bloqueada para conta única.

 Proceda à respectiva vinculação ao presente feito e, após, promova a 

transferência dos valores em favor da parte exequente, devendo referido 

alvará ser expedido em nome do beneficiário específico.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000628-96.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA RAFFAELLI (REQUERENTE)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO PEREIRA DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

B. R. P (HERDEIRO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para 

comparecer, no prazo de 05 (cinco) dias, perante este Juízo para assinar 

o Termo de Inventariante expedido nos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001258-55.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONICE SOARES DE SOUSA (AUTOR(A))

ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO OLIVEIRA ALVES (RÉU)

ODENILDE DE LACERDA ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DESPACHO Processo: 1001258-55.2018.8.11.0021. AUTOR(A): 

MARIONICE SOARES DE SOUSA RÉU: ODENILDE DE LACERDA ALVES, 

PEDRO OLIVEIRA ALVES 1. Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

autora não observou o trâmite regular para recolhimento das custas e 
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despesas processuais do sistema PJE. Diante disso, considerando que o 

artigo 321 do Código de Processo Civil[1] prevê a possibilidade de emenda 

ou complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental, faculto 

à parte autora o devido recolhimento. 2. Dessa forma, INTIME-SE a autora 

para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, 

consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 3. Decorrido o prazo, 

venham os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 25 de 

setembro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito 

[1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

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

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001383-23.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SELEODIVIA MARTINS BARROS (AUTOR(A))

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001383-23.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local 

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Além disso, considerando 

a impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 – 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. 4 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 

do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 02 de outubro de 2018. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001206-59.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI PIRES LACERDA (EMBARGANTE)

LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

WILLIAM CORREA LACERDA (EMBARGANTE)

JOSE LAZARO DA SILVA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO MENDES DE CARVALHO (EMBARGADO)

SUELI MENDES DE CARVALHO (EMBARGADO)

KARINA HELGA TURCIO DE CARVALHO (EMBARGADO)

OTAVIO HENRIQUE DE FREITAS CARVALHO (EMBARGADO)

ANA FLAVIA MENDES DE CARVALHO (EMBARGADO)

OTAVIO HENRIQUE MENDES DE CARVALHO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DESPACHO Processo: 1001206-59.2018.8.11.0021. EMBARGANTE: JOSE 

LAZARO DA SILVA, WILLIAM CORREA LACERDA, SUELI PIRES LACERDA 

EMBARGADO: SUELI MENDES DE CARVALHO, OTAVIO HENRIQUE DE 

FREITAS CARVALHO, OTAVIO HENRIQUE MENDES DE CARVALHO, LUIS 

FERNANDO MENDES DE CARVALHO, KARINA HELGA TURCIO DE 

CARVALHO, ANA FLAVIA MENDES DE CARVALHO 1. INTIME-SE a parte 

autora, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove sua 

hipossuficiência ou recolha as custas e a taxas judiciárias, conforme o 

valor da causa, sob pena de extinção da demanda. 2. Após, CONCLUSOS. 

Cumpra-se. Água Boa/MT, 25 de setembro de 2018. Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001278-46.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GHILHERME SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DESPACHO Processo: 1001278-46.2018.8.11.0021. REQUERENTE: 

BANCO RODOBENS S.A. REQUERIDO: GHILHERME SILVA PEREIRA 1. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte autora não observou o trâmite 

regular para recolhimento das custas e despesas processuais do sistema 

PJE. Diante disso, considerando que o artigo 321 do Código de Processo 

Civil[1] prevê a possibilidade de emenda ou complementação da inicial 

quando não preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 

do mesmo diploma instrumental, faculto à parte autora o devido 

recolhimento. 2. Dessa forma, INTIME-SE a autora para efetuar o 

pagamento das custas e despesas processuais, consignando-se o prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). 3. Decorrido o prazo, venham os autos 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 25 de setembro de 2018. Arthur 

Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito [1] Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000724-48.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MIRANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON VALENTE ARAUJO (ADVOGADO(A))

KEILA CRISTINA GUARATO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito quanto ao prosseguimento do feito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 100468 Nr: 2496-34.2015.811.0021

 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): Vale Pneus e Equipamentos Ltda., Roberléia 

Aparecida Pister da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 12.560/O, Marcos Antonio de Almeida 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se, caso queira, com aquilo que entender de direito em termos 

de prosseguimento, tendo em vista a petição da Defensoria Pública de fls. 

76/81 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 98368 Nr: 1289-97.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Cetrone

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Talvani de Lima Couto 

- OAB:7909, Eduardo Talvani de Lima Couto Filho - OAB:34516/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de de seu patrono constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do processo e requeira medidas úteis ao seu 

prosseguimento, tendo em vista a certidão da Oficiala de Justiça de fl. 81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 87912 Nr: 2349-76.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Combustiveis Água Boa Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B, Vanderlei Martins de Oliveira Junior - 

OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus advogados habilitados, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem-se nos autos acerca da avaliação efetivada, conforme Auto 

de Penhora e Avaliação de fl. 83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 87353 Nr: 1815-35.2013.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gervasio Pereira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edney Simões - OAB:OAB/GO 

27.362A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, para que, caso queiram, manifestem-se 

com o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 95967 Nr: 4503-33.2014.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY LOURENCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do processo, nos termos do item 3 do r. Despacho 

de fl. 83 dos autos, tendo em vista o transcurso do prazo inicial de 02 

(dois)meses e prazo de suspensão requerido à fl. 85.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 6904 Nr: 876-07.2003.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro-Sam Agricultura e Pecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Baldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074, Joacir Jolando Neves - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA E 

CÔNJUGE, por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestem-se com aquilo que entenderem de direito acerca da 

penhora e avaliação efetivada, conforme Auto de fl. 328 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28948 Nr: 3393-72.2009.811.0021

 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: Banco da Amazonia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bonança Açu Agropecuária S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:OAB 16.783/0, Vlamir Marcos Grespan Júnior - OAB:9.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saul Ribeiro de Assis Junior 

- OAB:OAB/GO 5.102, Saul Ribeiro de Assis Neto - OAB:22094/GO, 

Thiago Pereira Gomes Ribeiro - OAB:29582/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca das 

informações juntadas às fls. 541/545 dos autos, referentes ao Acórdão 

proferido em face do Agravo de Instrumento interposto nos autos, para os 

devidos fins legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 22849 Nr: 2176-28.2008.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marmoraria Vale da Pedra Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Division Participações e Empreendimentos 

Ltda, Melissa Frazao Prata de Carvalho, Rafaela Frazao Kireeff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emilio Monteiro de 

Magalhães - OAB:OAB/MT 8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se nos autos com aquilo que entender de direito, tendo em vista 

a petição da Defensoria Pública, de fls. 215/230 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 87126 Nr: 1603-14.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva, João Aparecido de Almeida, 

Lázaro Ribeiro de Oliveira, Vanderlan Pereira da Costa, Sebastiana 

Teodora do Nascimento, Paulo Pereira de Souto, Valdevina Portilho de 

Sousa, Jeronimo Vitorino Velasco, Valterson dos Santos Sousa, Osvaldo 

Moreira Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

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

OAB:261030/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, para que, caso queiram, manifestem-se 

com o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 108067 Nr: 1337-22.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Pereira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado constituído nos autos, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, promova o andamento do processo e requeira medidas 
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úteis ao seu prosseguimento, tendo em vista a certidão da Oficiala de 

Justiça de fl. 48 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 102766 Nr: 3908-97.2015.811.0021

 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: Lizete Aparecida Cristaldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Rodrigues Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emílio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:OAB/MS 10337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTINÊS RODRIGUES 

MACIEL - OAB:GO - 12292

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do processo e requeira medidas úteis ao seu 

prosseguimento, tendo em vista a certidão da Oficiala de Justiça de fl. 78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 33362 Nr: 2371-42.2010.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benício Martins dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, para que, caso queiram, manifestem-se 

com o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 113373 Nr: 4363-28.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Volnei Costa Beber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA COSTA BEBER - 

OAB:13781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luana Zandoná prestes - 

OAB:24848/O, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do processo, requerendo medidas úteis ao 

seu prosseguimento, tendo em vista as informações juntadas às fls. 

123/126 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31506 Nr: 506-81.2010.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Ferreira da Silva, Divina Guerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, DE FORMA 

REITERADA, por meio de seus advogados habilitados, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, tragam aos autos os seguintes documentos solicitados 

pelo Sr. Perito: 1)Cédula Rural firmada entre as partes; 2) Planilha 

atualizada de evolução de saldo; 3) Comprovantes de pagamento das 

prestações contratuais; 4)Decisões Judiciais que fixaram os parâmetros a 

serem aplicados para apuração e atualização da diferença. Do mesmo 

modo, reitera-se a data para início dos trabalhos periciais no feito, qual 

seja, 15/10/2018, às 13h00min (Brasília).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 921 Nr: 489-31.1999.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Severino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alicinio Marcos Ferreira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Fernanda Cesar dos 

Santos - OAB:OAB/MT 19.916, Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) Dr(a). 

Tarcísio Cardoso Tonhá - OAB/MT nº 3573 para, no prazo de 03 (três) 

dias, proceder a devolução dos autos Código 921, o qual encontra- se 

com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o capítulo 2, 

Seção 10, Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 38419 Nr: 3021-55.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enoque de Sousa Lima, Moises de Lima Neto, Paulo 

Daniel Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aparecido Cavaglieri, Carlos de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Leopoldino - 

OAB:OAB/MT 14.291-A, Marcelo Rodrigues de Azeredo - 

OAB:49293/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto E.B. Neto - 

OAB:93487/SP, Dalíria Dias Amante - OAB:311.849/SP, Selso Lopes 

de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, 

Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se requerendo o que 

entender de direito, tendo em vista a transferência de valores retro 

efetivada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103479 Nr: 4451-03.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Osimar de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telecomunicações de São Paulo S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filinto Corrêa da Costa 

Júnior - OAB:11264 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se requerendo o que 

entender de direito, tendo em vista a transferência de valores retro 

efetivada, sob pena de arquivamento do feito em caso de inércia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107685 Nr: 1154-51.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Riama Tratores e Máquinas Agricolas Ltda, 

Fabio Ribeiro Borges, Geisa Maria Garcia Ribeiro, Fabio Ribeiro Borges 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Wentz Manhães - 

OAB:OAB/MT 20.744, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 
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por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo legal, 

manifeste-se com aquilo que entender de direito acerca da Impugnação ao 

Auto de Penhora e Avaliação apresentado pelo executado às fls. 91/162 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 116489 Nr: 6483-44.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rejane Schneider Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Estado de Mato Grosso S A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se requerendo o que 

entender de direito, tendo em vista a transferência de valores retro 

efetivada, sob pena de arquivamento do feito em caso de inércia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109231 Nr: 1991-09.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Boaventura Sobrinho, Odete Caldeira Boaventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Antônio Obici - 

OAB:121.855 SP, MUNIQUE DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS - 

OAB:364572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se requerendo o que 

entender de direito, tendo em vista a transferência de valores retro 

efetivada, sob pena de arquivamento do feito em caso de inércia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 102227 Nr: 3596-24.2015.811.0021

 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: Leandro Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT, Juliana Batista dos Santos - OAB:11.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:4.062 OAB/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se requerendo o que 

entender de direito, tendo em vista a transferência de valores retro 

efetivada, sob pena de arquivamento do feito em caso de inércia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 83651 Nr: 2488-62.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elso Modanese, Candida Maldaner Romero, Dartagnan 

Maldaner Romero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcísio Cardoso Tonhá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elso Modanese - OAB:OAB/RS 

22.735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara Fernanda Cesar dos 

Santos - OAB:OAB/MT 19.916, Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se requerendo o que 

entender de direito, tendo em vista a transferência de valores retro 

efetivada, sob pena de arquivamento do feito em caso de inércia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 95680 Nr: 4284-20.2014.811.0021

 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): Aldeci Antunes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se requerendo o que 

entender de direito, tendo em vista a transferência de valores retro 

efetivada, sob pena de arquivamento do feito em caso de inércia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 89870 Nr: 4168-48.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlei Fernandes Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se requerendo o que 

entender de direito, tendo em vista a transferência de valores retro 

efetivada, sob pena de arquivamento do feito em caso de inércia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34621 Nr: 3632-42.2010.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Santana de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Tavares Peixoto, Robson Marinho, 

Wilmo Sanaiotti, Wandir Aparecida Rocca Sanaiotti, Claudio João 

Montovani, Maria Aparecida Montovani, Helena Costa Jacaranda, 

Adalberto Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liele Santini - OAB:22376/O, 

Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins 

de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184, ANA PAULA MONÇAO OLIVEIRA - 

OAB:9030/O, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se nos autos, requerendo medidas úteis ao seu 

prosseguimento, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de fls. 

201/202.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 106186 Nr: 351-68.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COM3 INFORMÁTICA LTDA, Gelson Bertol 

Pereira, JUSCILEIA SABRINA RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se com aquilo que entender de direito em termos de 

prosseguimento, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de fl. 81 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 110632 Nr: 2799-14.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Costa Batista

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, para que, caso queiram, manifestem-se 

com o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 99146 Nr: 1760-16.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tura & Tura Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcionei Moreira Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente, para proceder o preparo da Carta Precatória de citação 

expedida à Comarca Ribeirão Cascalheira - MT, no prazo de 05 (cinco) 

dias, encaminhando a este Juízo as devidas Guias recolhidas para 

posterior encaminhamento da Deprecata para cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 21748 Nr: 1112-80.2008.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orides Teodoro de Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:23008/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se requerendo o que entender de direito em termos de 

prosseguimento, tendo em vista a transferência de valores retro efetivada 

no feito, sob pena de arquivamento do feito em caso de inércia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 83113 Nr: 1956-88.2012.811.0021

 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: Gercilia Guilherme Rodrigues Quevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se requerendo o que entender de direito em termos de 

prosseguimento, tendo em vista a transferência de valores retro efetivada 

no feito, sob pena de arquivamento do feito em caso de inércia.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001184-98.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NAURENI RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR ALVES MENDONÇA (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001184-98.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se a demanda de 

manutenção de posse ajuizada por NAURENI RAMOS DA SILVA em face 

de ADAIR ALVES MENDONÇA, ambos qualificados no encarte processual. 

Em sede liminar, resumidamente, a requerente pugnou pela concessão de 

manutenção de posse em relação à parte de área de seu imóvel onde fica 

localizada uma estrada que anteriormente era utilizada pelas partes, mas 

que, em razão da construção de uma estrada nova, deixou de existir 

utilidade para aqueles que necessitam transitar naquela região, próxima 

das áreas de titularidade da requerente e do requerido. Aduz que a 

necessidade de que o requerido não transite na estrada denominada 

“velha” se traduz na exigência de conferir função social em parte de área 

que anteriormente não era utilizada pela requerente, ante a existência da 

estrada “velha”, conforme teria descrito em mapas anexos a petição 

inicial. Afirma que na porção de terra anteriormente não utilizada em razão 

da existência da “estrada velha”, pretende utilizá-la com o intuito de 

apastear bovinos de sua titularidade, porém, está sendo impedido pelo 

requerido, visto que ele estaria insistindo em passar pela antiga estrada, o 

que estaria impedindo de a requerente cercar o perímetro. Com a inicial, 

vieram os documentos. Decisão determinando a emenda à inicial (Id n. 

15194577). Foi oposto embargos de declaração pela requerente, eis que 

teria omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça (Id n. 15677836) 

Vieram os autos conclusos para apreciação do pleito. É o relato 

necessário. Fundamenta-se e decide-se. Primeiramente, os embargos de 

declaração foram opostos tempestivamente. Pela análise das razões 

recursais, o recurso interposto deve ser conhecido e provido, tendo em 

vista a omissão na análise do pedido de gratuidade de justiça solicitado na 

petição inicial. Diante do exposto, ante a constatação de omissão na 

decisão (Id n. 15194577) este Juízo CONHECE e DÁ PROVIMENTO aos 

embargos de declaração opostos pela autora a fim de que passe a 

constar a fundamentação da gratuidade de justiça nos seguintes termos: 

Em análise ao requerimento da gratuidade de justiça, nota-se que a 

requerente comprovou a impossibilidade de arcar com as custas e 

despesas processuais, o que poderia comprometer a sua economia, 

razão pela qual este Juízo DEFERE o pedido de gratuidade, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. De outro lado, em análise dos autos, 

verifica-se que a requerente demonstrou, sob a ótica da cognição 

sumária, os pressupostos para a manutenção liminar na área vindicada, 

especificamente no que diz respeito a “estrada velha” que se encontra 

encravada dentro de sua área, isso porque há elementos sumários de que 

a requerente não negou a passagem ao requerido, mas apenas viabilizou 

uma passagem alternativa que se mostra, a princípio, mais condizente com 

a função social da propriedade, eis que, tudo indica, pela ilustração 

contida na petição inicial, poderá a requerente utilizar-se de parte de área 

inservível que não era utilizada em razão da existência da denominada 

“estrada velha”. Assim, nota-se em sede de cognição sumária, à 

demonstração da posse, da turbação, a data da ocorrência e a 

continuidade da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo 

Civil[1]. A posse se mostra suficientemente demonstrada pelo “contrato de 

concessão de uso, sob condição resolutiva” (Id n. 14989212 – pág. 

04/05). Por sua vez, a turbação à posse, a continuidade e a data da 

ocorrência, extrai-se do boletim de ocorrência acostado no evento n. 

14990990 (pág. 01/02). Tal afirmação, obviamente, poderá ser elucidada 

mais detidamente em sede de instrução e julgamento, o que não impede o 

fato deste Juízo extrair das declarações da requerente razoável 

verossimilitude. Os documentos acostados à peça inicial demonstram que 

são verossímeis e plausíveis os fatos alegados pela requerente, estando 

presentes os requisitos que ensejam a medida liminar pleiteada, nos 

moldes do art. 562 do Código de Processo Civil[2]. 1 – Assim, este Juízo 

DEFERE a liminar de manutenção de posse em favor da requerente de 

modo que o requerido se abstenha de utilizar a passagem constante na 

denominada “estrada velha” que fica encravada dentro do perímetro da 

área da demandante, expedindo-se mandado de intimação para tal 

finalidade, sob pena de este Juízo utilizar-se de meios de coerção indireta 

visando ao cumprimento desta decisão. 2 – INTIME-SE o requerido para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação, nos termos do 

art. 564, parágrafo único do CPC. 3 – Após, sendo apresentada 

contestação com fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da 

requerente, com fundamento analógico no art. 350 do CPC, INTIME-SE o 

autor para que se manifeste, caso queira, em 15 (quinze) dias. 4 – Em 
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seguida, REMETAM-SE os autos conclusos. 5 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 02 de outubro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito [1] 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. [2] 

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, 

sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de 

reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique 

previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que 

for designada.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001180-61.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO PROCOPIO POMPEU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DECISÃO Processo: 1001180-61.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL S.A EXECUTADO: EURICO PROCOPIO POMPEU 1. RECEBO a 

inicial e seus respectivos documentos. 2. CITE(M)-SE o(s) executado(s), 

para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida 

(art. 829, NCPC), acrescidos das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa e, caso de integral pagamento no prazo, a verba honorária será 

reduzida pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) 

de que dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de 

embargos de devedor, independente da segurança do Juízo. 3. 

Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por 

cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) 

advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das 

parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, 

multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei. 4. 

Não sendo efetuado o pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o 

oficial de justiça, munido da segunda via do mandado, procederá de 

imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua 

falta, tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, 

procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, NCPC), 

na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, 

desde já intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para acostar planilha 

atualizada do débito, para o procedimento. As citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. 5. 

Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Água Boa/MT, 25 de setembro de 2018. 

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001181-46.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

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

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR ANTONIO DEBASTIANI (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DECISÃO Processo: 1001181-46.2018.8.11.0021. AUTOR(A): BANCO DO 

BRASIL S.A RÉU: VILMAR ANTONIO DEBASTIANI 1. RECEBO a inicial e 

seus respectivos documentos. A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem com petição devidamente 

instruída por prova escrita, conforme documento(s) acostado(s), sem 

eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (art. 

700, NCPC). 2. DEFIRO, pois, de plano, a expedição do mandado, com 

prazo de 15 dias, nos termos pedidos na inicial (art. 700, NCPC), 

anotando-se, nesse mandado, que, caso o demandado o cumpra, ficará 

isento de qualquer sucumbência (custas e honorários) e, em 

consequência, a parte requerente dará como quitada a obrigação, todavia, 

no caso de não cumprimento, fixo desde já os honorários advocatícios em 

05% (cinco por cento) do valor da causa. Conste, ainda, do mandado que, 

nesse prazo, a parte demandada poderá oferecer embargos, e, caso não 

haja cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2º, 

NCPC). 3. Dos embargos, INTIME-SE a parte embargada para responder 

em 15 (quinze) dias (art. 702, § 5º, NCPC). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Água Boa/MT, 25 de 

setembro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001188-38.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LIMA DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DECISÃO Processo: 1001188-38.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU EXECUTADO: EDUARDO LIMA 

DA CUNHA 1. RECEBO a inicial e seus respectivos documentos. 2. CITE(M)

-SE o(s) executado(s), para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o 

pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescidos das custas processuais 

e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% 

sobre o valor da causa e, caso de integral pagamento no prazo, a verba 

honorária será reduzida pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) 

parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para 

interposição de embargos de devedor, independente da segurança do 

Juízo. 3. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de 

trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido o 

parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) 

executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. 4. Não sendo efetuado o pagamento e, 

desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda 

via do mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados 

pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a 

garantia da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on 

line’, desde já intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para acostar 

planilha atualizada do débito, para o procedimento. As citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. 5. 

Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Água Boa/MT, 25 de setembro de 2018. 

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001221-28.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN (ADVOGADO(A))

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER SANTANA FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DECISÃO Processo: 1001221-28.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: RECON 
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ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: WAGNER 

SANTANA FREITAS 1. RECEBO a inicial e seus respectivos documentos. 

2. CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescidos das custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses 

FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de integral pagamento no 

prazo, a verba honorária será reduzida pela metade, cientificando-o(s), 

ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do prazo de 15 

(quinze) dias para interposição de embargos de devedor, independente da 

segurança do Juízo. 3. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante 

o depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser 

requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. 

Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, 

ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. 4. Não sendo efetuado o pagamento e, 

desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda 

via do mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados 

pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a 

garantia da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on 

line’, desde já intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para acostar 

planilha atualizada do débito, para o procedimento. As citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. 5. 

Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Água Boa/MT, 25 de setembro de 2018. 

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001222-13.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LIMA DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DECISÃO Processo: 1001222-13.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU EXECUTADO: EDUARDO LIMA 

DA CUNHA 1. RECEBO a inicial e seus respectivos documentos. 2. CITE(M)

-SE o(s) executado(s), para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o 

pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescidos das custas processuais 

e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% 

sobre o valor da causa e, caso de integral pagamento no prazo, a verba 

honorária será reduzida pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) 

parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para 

interposição de embargos de devedor, independente da segurança do 

Juízo. 3. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de 

trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido o 

parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) 

executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. 4. Não sendo efetuado o pagamento e, 

desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda 

via do mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados 

pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a 

garantia da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on 

line’, desde já intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para acostar 

planilha atualizada do débito, para o procedimento. As citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. 5. 

Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Água Boa/MT, 25 de setembro de 2018. 

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001247-26.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO BIAZI (EXECUTADO)

IRSE SALETE REOLON (EXECUTADO)

SAMUEL REOLON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DECISÃO Processo: 1001247-26.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU EXECUTADO: SAMUEL 

REOLON, ARLINDO BIAZI, IRSE SALETE REOLON 1. RECEBO a inicial e 

seus respectivos documentos. 2. CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, 

no prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, 

NCPC), acrescidos das custas processuais e honorários advocatícios, 

sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, 

caso de integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida 

pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que 

dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de 

devedor, independente da segurança do Juízo. 3. Alternativamente, no 

lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a 

rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá 

acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da 

parte, além de outras penalidades previstas em lei. 4. Não sendo efetuado 

o pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, 

munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora dos 

bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, desde já intime(m)-se a(s) 

parte(s) exequente(s) para acostar planilha atualizada do débito, para o 

procedimento. As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no 

período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes 

das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 5. Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Água Boa/MT, 25 de 

setembro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001285-38.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO (ADVOGADO(A))

DENILSON AUGUSTO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE GRACIANO CORDEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DECISÃO Processo: 1001285-38.2018.8.11.0021. AUTOR(A): DENILSON 

AUGUSTO DE CARVALHO RÉU: TATIANE GRACIANO CORDEIRO 1. 

RECEBO a inicial e seus respectivos documentos. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem com petição 

devidamente instruída por prova escrita, conforme documento(s) 
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acostado(s), sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 

monitória é pertinente (art. 700, NCPC). 2. DEFIRO, pois, de plano, a 

expedição do mandado, com prazo de 15 dias, nos termos pedidos na 

inicial (art. 700, NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso o 

demandado o cumpra, ficará isento de qualquer sucumbência (custas e 

honorários) e, em consequência, a parte requerente dará como quitada a 

obrigação, todavia, no caso de não cumprimento, fixo desde já os 

honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) do valor da causa. 

Conste, ainda, do mandado que, nesse prazo, a parte demandada poderá 

oferecer embargos, e, caso não haja cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, NCPC). 3. Dos embargos, INTIME-SE a 

parte embargada para responder em 15 (quinze) dias (art. 702, § 5º, 

NCPC). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Água Boa/MT, 25 de setembro de 2018. Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001267-17.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOVACY CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DECISÃO Processo: 1001267-17.2018.8.11.0021. REQUERENTE: JOVACY 

CARDOSO DE SOUZA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL 1. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos da 

Lei nº 1.060/50. 2. Cite-se e intime-se a Autarquia Previdenciária com o 

envio dos autos à sua procuradoria, para apresentar contestação, no 

prazo legal. 3. Após, intime-se a parte autora por seu advogado, para que, 

caso queira, impugnar a contestação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Água Boa/MT, 25 de setembro de 2018. 

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001294-97.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIDA MENDES DE MORAIS (EXECUTADO)

ADILSON BRAS PESSIM BORGES (EXECUTADO)

EURIPEDES BORGES VIEIRA (EXECUTADO)

EURIPEDES BORGES VIEIRA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2º Vara 

PJE n. 1001294-97.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Trata-se de execução 

por quantia certa embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784 do 

CPC) em que se busca a expropriação de bens do devedor para a 

satisfação de crédito decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na 

forma do artigo 783 do CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos 

legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o pagamento da dívida 

no prazo de 03 (três) dias, contados da efetivação da citação, inteligência 

do artigo 829 do Código de Processo Civil. CONSTE expressamente no 

mandado/carta precatória de citação as determinações contidas no §1º do 

mesmo dispositivo. 2 – Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do 

mandado ao depósito do valor correspondente às diligências a serem 

promovidas por Oficial de Justiça, cujos parâmetros devem ser os 

estabelecidos na Portaria n. 14/2016 expedida pela Diretoria de Foro da 

Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a parte requerente para promover o 

recolhimento das diligências no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir e 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Na 

hipótese do Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, deverá 

proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da 

execução (art. 830, caput CPC), devendo nos dez dias seguintes à 

efetivação do arresto procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 4 – Caso não 

seja efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o 

Sr. Oficial de Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de 

quaisquer bens móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na 

posse direta do devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na 

mesma oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo 

Civil). 5 – ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis 

eventualmente penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados 

junto ao exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, 

responsável ainda por providenciar e custear a remoção dos bens, sob 

pena de preclusão do direito que lhe assiste a execução, com a liberação 

da penhora. 6 – Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir 

a ordem se o exequente deixar de fornecer os meios necessários para a 

remoção imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão 

da possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 7 – Não 

havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada 

nos itens 2 e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de 

penhora descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para 

que requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento. 8 – FIXA-SE, desde já, os 

honorários advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de 

pagamento integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º CPC). 9 – Havendo requerimento, este 

Juízo DEFERE a expedição de certidão da admissão da execução na forma 

do artigo 828 do CPC, bem como a inclusão do nome da parte executada 

nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 28 de 

setembro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001295-82.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIDA MENDES DE MORAIS (EXECUTADO)

ADILSON BRAS PESSIM BORGES (EXECUTADO)

EURIPEDES BORGES VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2º Vara 

PJE n. 1001295-82.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Trata-se de execução 

por quantia certa embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784 do 

CPC) em que se busca a expropriação de bens do devedor para a 

satisfação de crédito decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na 

forma do artigo 783 do CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos 

legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o pagamento da dívida 

no prazo de 03 (três) dias, contados da efetivação da citação, inteligência 

do artigo 829 do Código de Processo Civil. CONSTE expressamente no 

mandado/carta precatória de citação as determinações contidas no §1º do 

mesmo dispositivo. 2 – Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do 

mandado ao depósito do valor correspondente às diligências a serem 

promovidas por Oficial de Justiça, cujos parâmetros devem ser os 

estabelecidos na Portaria n. 14/2016 expedida pela Diretoria de Foro da 

Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a parte requerente para promover o 

recolhimento das diligências no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir e 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Na 

hipótese do Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, deverá 

proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da 

execução (art. 830, caput CPC), devendo nos dez dias seguintes à 

efetivação do arresto procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 4 – Caso não 

seja efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o 

Sr. Oficial de Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de 
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quaisquer bens móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na 

posse direta do devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na 

mesma oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo 

Civil). 5 – ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis 

eventualmente penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados 

junto ao exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, 

responsável ainda por providenciar e custear a remoção dos bens, sob 

pena de preclusão do direito que lhe assiste a execução, com a liberação 

da penhora. 6 – Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir 

a ordem se o exequente deixar de fornecer os meios necessários para a 

remoção imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão 

da possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 7 – Não 

havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada 

nos itens 2 e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de 

penhora descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para 

que requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento. 8 – FIXA-SE, desde já, os 

honorários advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de 

pagamento integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º CPC). 9 – Havendo requerimento, este 

Juízo DEFERE a expedição de certidão da admissão da execução na forma 

do artigo 828 do CPC, bem como a inclusão do nome da parte executada 

nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 28 de 

setembro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001302-74.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON NEUHAUS (AUTOR(A))

PANMELLA CRISTINA SOUZA BARBOSA (ADVOGADO(A))

ELSON ANTONIO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR CARNEIRO FLORES (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2º Vara 

PJE n. 1001302-74.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – A pretensão visa o 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento especial. A petição 

foi instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo (art. 700 do 

CPC). Ante a evidência do direito do autor, DEFERE-SE de plano a 

expedição do mandado para cumprimento da obrigação e pagamento dos 

honorários advocatícios no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da causa, consignando-se prazo de 15 (quinze dias) na forma do artigo 

701 do CPC, anotando-se nesse mandado que, caso as partes requeridas 

o cumpra, ficará isento de custas (701, §1º, do CPC). 2 – Constem no 

mandado que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias para o adimplemento 

voluntário da obrigação, poderão os requeridos oferecerem embargos 

monitórios nos moldes do art. 702 do CPC. Do contrário, constituir-se-á de 

pleno direito o mandado monitório em título executivo judicial (art. 701, §2º, 

do CPC). 3 – Sendo opostos os embargos, INTIME-SE o requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste a respeito. 4 – Em seguida, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE Água 

Boa/MT, 28 de setembro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito

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

Processo Número: 1001355-55.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES (ADVOGADO(A))

R. R. D. O. (INTERESSADO)

R. R. O. (INTERESSADO)

DINALVA TEIXEIRA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2º Vara 

PJE n. 1001355-55.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Apesar de constar a 

classificação da demanda, a qualificação das partes no encarte 

processual e a indicação de existência de petição inicial em anexo a 

arquivo de extensão “.pdf”, o autor não acostou ao processo a referida 

exordial. Sendo assim, INTIME-SE o advogado do autor para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente a petição inicial, sob pena de extinção do 

processo. 2 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 28 de setembro de 2018. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001379-83.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

METALURGICA ARAGUAIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO AUGUSTO DE ANDRADE (RÉU)

LINK PUBLICACOES EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Segunda 

Vara PJE n. 1001379-83.2018.8.11.0021 DECISÃO Da análise da peça 

inicial e de seus documentos, a empresa autora não informou ou juntou o 

pagamento das custas e despesas processuais com base no proveito 

econômico. Além disso, o sistema “PJE” não acusou a existência de guia 

de custas emitidas pela demandante. Preceitua o artigo 321 do Código de 

Processo Civil[1] a possibilidade de emenda ou complementação da inicial 

quando não preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 

do mesmo diploma instrumental. 1 – Dessa forma, INTIME-SE a empresa 

autora para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, 

consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – Decorrido o prazo, 

venham os autos CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 1º de 

outubro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de 

Direito [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

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

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

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

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001380-68.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CARDOSO RUAS (REQUERENTE)

VALDINEIS COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

BRUNO SIMITAN SEGATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEZIVANIO JOSÉ FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2º Vara 

PJE n. 1001380-68.2018.8.11.0021 DECISÃO O Novo Código de Processo 

Civil, regido pela Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo 

contemporâneo, regramento editado após a Constituição Federal de 1988 

denominada de Carta Cidadã, trouxe ao sistema normativo uma releitura 

das categorias jurídicas e a modificação de algumas normas, em sintonia 

com a nova ótica processual-constitucional à luz dos princípios e regras 

constitucionais. Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, 

que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a 

tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza 

jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), 

sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em 

caráter incidental. O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 

antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de 

dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se 

verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme 

sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil. Feitas estas 

considerações, em que pesem as alegações dos autores, não há nenhum 

elemento mínimo que demonstre nessa fase embrionária do processo a 

existência de probabilidade do direito. Embora tenha sido demonstrado o 

falecimento da genitora da criança, ocorre que não há elemento 

documental mínimo acostado aos autos que demonstre, com base em juízo 

de probabilidade, de que a criança está sob a guarda fática dos autores e, 
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além disso, que eles detenham condições adequadas para os cuidados da 

infante. É certo que a pretensão de guarda possui natureza “rebus sic 

stantibus”, o que permite aos autores a renovação da pretensão após o 

subsídio de demais informações concretas a respeito do caso, dada a 

possível modificação do panorama fático atual, que ocorrerá, nesse caso, 

com a realização de estudo psicossocial com os autores e a criança. 1 – 

Sendo assim, este Juízo INDEFERE por ora o pedido de tutela de urgência, 

tendo em vista a ausência de probabilidade do direito, nos termos do art. 

300 do CPC. 2 – Sem prejuízo, tratando-se de demanda em que há 

interesse de criança, visando à busca da verdade real, este Juízo 

DETERMINA à realização do estudo psicossocial entre as partes e a 

criança acerca do objetivo desta demanda. Para tanto, INTIMEM-SE as 

profissionais cadastradas junto ao TJ-MT para apresentar estudo do caso 

no domicílio das partes, visando aferir as condições econômicas, 

higiênicas, morais, afetivas e sociais, em laudo circunstanciado a ser 

apresentado em 30 (trinta) dias. 3 – A citação por edital tem lugar quando 

a parte a ser citada não for encontrada, devendo ter sido realizada 

diligências e meios razoáveis de sua localização, haja vista que essa 

modalidade de comunicação acerca de determinada demanda é medida 

extrema e que só deve ser utilizada quando tentada todas as formas e 

meios de encontrá-lo pessoalmente a fim de viabilizar o exercício da 

defesa. 4 – INTIMEM-SE os autores para que diligencie no sentido de 

promover a citação pessoal do réu, devendo isto acontecer no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo. 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 buscas possíveis de forma razoável e, mesmo assim 

a informação não foi alcançada. Deve, inclusive, referida parte demonstrar 

suas diligências em busca das informações, que são de interesse, 

utilizando-se de meios disponíveis. 5 – Havendo nos autos elementos que 

evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do 

Código de Processo Civil. 6 – Processe-se em segredo de justiça, nos 

termos do art. 189, inciso II do CPC. 7 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 1º de 

outubro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001270-69.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON BRAS PESSIM BORGES (EXECUTADO)

EURIPEDES BORGES VIEIRA (EXECUTADO)

TADEU FERREIRA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001270-69.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Trata-se de execução 

por quantia certa embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784 do 

CPC) em que se busca a expropriação de bens do devedor para a 

satisfação de crédito decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na 

forma do artigo 783 do CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos 

legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o pagamento da dívida 

no prazo de 03 (três) dias, contados da efetivação da citação, inteligência 

do artigo 829 do Código de Processo Civil. CONSTE expressamente no 

mandado/carta precatória de citação as determinações contidas no §1º do 

mesmo dispositivo. 2 – Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do 

mandado ao depósito do valor correspondente às diligências a serem 

promovidas por Oficial de Justiça, cujos parâmetros devem ser os 

estabelecidos na Portaria n. 14/2016 expedida pela Diretoria de Foro da 

Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a parte requerente para promover o 

recolhimento das diligências no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir e 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Na 

hipótese do Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, deverá 

proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da 

execução (art. 830, caput CPC), devendo nos dez dias seguintes à 

efetivação do arresto procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 4 – Caso não 

seja efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o 

Sr. Oficial de Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de 

quaisquer bens móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na 

posse direta do devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na 

mesma oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo 

Civil). 5 – ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis 

eventualmente penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados 

junto ao exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, 

responsável ainda por providenciar e custear a remoção dos bens, sob 

pena de preclusão do direito que lhe assiste a execução, com a liberação 

da penhora. 6 – Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir 

a ordem se o exequente deixar de fornecer os meios necessários para a 

remoção imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão 

da possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 7 – Não 

havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada 

nos itens 2 e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de 

penhora descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para 

que requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento. 8 – FIXA-SE, desde já, os 

honorários advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de 

pagamento integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º CPC). 9 – Havendo requerimento, este 

Juízo DEFERE a expedição de certidão da admissão da execução na forma 

do artigo 828 do CPC, bem como a inclusão do nome da parte executada 

nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 02 de 

outubro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001326-05.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INARA CARVALHO DE QUADROS (EXECUTADO)

NEUSA CARVALHO DE QUADROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Segunda 

Vara PJE n. 1001326-05.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Trata-se de 

execução por quantia certa embasada em título executivo extrajudicial 

(artigo 784 do CPC) em que se busca a expropriação de bens do devedor 

para a satisfação de crédito decorrente de obrigação certa, líquida e 

exigível na forma do artigo 783 do CPC. Desse modo, preenchidos os 

pressupostos legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias, contados da efetivação 

da citação, inteligência do artigo 829 do Código de Processo Civil. CONSTE 

expressamente no mandado/carta precatória de citação as determinações 

contidas no §1º do mesmo dispositivo. 2 – Contudo, CONDICIONA-SE a 

expedição do mandado ao depósito do valor correspondente às diligências 

a serem promovidas por Oficial de Justiça, cujos parâmetros devem ser os 

estabelecidos na Portaria n. 14/2016 expedida pela Diretoria de Foro da 

Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a parte requerente para promover o 

recolhimento das diligências no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir e 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Na 

hipótese do Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, deverá 

proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da 

execução (art. 830, caput CPC), devendo nos dez dias seguintes à 

efetivação do arresto procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 4 – Caso não 

seja efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o 

Sr. Oficial de Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de 

quaisquer bens móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na 

posse direta do devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na 
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mesma oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo 

Civil). 5 – ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis 

eventualmente penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados 

junto ao exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, 

responsável ainda por providenciar e custear a remoção dos bens, sob 

pena de preclusão do direito que lhe assiste a execução, com a liberação 

da penhora. 6 – Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir 

a ordem se o exequente deixar de fornecer os meios necessários para a 

remoção imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão 

da possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 7 – Não 

havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada 

nos itens 2 e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de 

penhora descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para 

que requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento. 8 – FIXA-SE, desde já, os 

honorários advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de 

pagamento integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º CPC). 9 – Havendo requerimento, este 

Juízo DEFERE a expedição de certidão da admissão da execução na forma 

do artigo 828 do CPC, bem como a inclusão do nome da parte executada 

nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 02 de 

outubro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001205-74.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PANMELLA CRISTINA SOUZA BARBOSA (ADVOGADO(A))

ELSON ANTONIO FERREIRA (ADVOGADO(A))

NELSON NEUHAUS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR CARNEIRO FLORES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DECISÃO Processo: 1001205-74.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: NELSON 

NEUHAUS EXECUTADO: GILMAR CARNEIRO FLORES 1. RECEBO a inicial e 

seus respectivos documentos. 2. CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, 

no prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, 

NCPC), acrescidos das custas processuais e honorários advocatícios, 

sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, 

caso de integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida 

pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que 

dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de 

devedor, independente da segurança do Juízo. 3. Alternativamente, no 

lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a 

rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá 

acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da 

parte, além de outras penalidades previstas em lei. 4. Não sendo efetuado 

o pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, 

munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora dos 

bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, desde já intime(m)-se a(s) 

parte(s) exequente(s) para acostar planilha atualizada do débito, para o 

procedimento. As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no 

período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes 

das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 5. Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Água Boa/MT, 25 de 

setembro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001204-89.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO LUCIANO FERNANDES (EXEQUENTE)

ALEXANDRE CURSI DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

LUZIA BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

SENTENÇA Processo: 1001204-89.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: 

REINALDO LUCIANO FERNANDES EXECUTADO: LUZIA BARBOSA DA 

SILVA, VALDECIR BARBOSA DA SILVA 1. Trata-se de Ação de Execução 

de Título Extrajudicial, com pedido de tutela de evidência e penhora no 

rosto dos autos, proposta por REINALDO LUCIANO FERNANDES, em face 

de LUZIA BARBOSA DA SILVA e VALDECI BARBOSA DA SILVA, todos 

devidamente qualificados nos autos. Consta dos autos que o exequente é 

patrono dos executados nos autos da Ação Previdenciária nº 

2427-12.2009.811.0021 – código 27956, que tramita perante a 1ª Vara da 

Comarca de Água Boa/MT, atualmente na fase de cumprimento de 

sentença, visando o levantamento do valor de R$ 21.000,17 (vinte e um mil 

e dezessete centavos) e R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) a título de 

honorários sucumbenciais. Segundo relatado, em 03.04.2018, o exequente 

peticionou perante o referido Juízo, requerendo a reserva de valores 

condizentes aos honorários contratuais, no percentual de 50%, contudo, o 

pleito foi indeferido, mesmo após reiteração do pedido. Após, foi emitido 

alvará eletrônico referente à parcela do montante devido em favor dos 

demandados, no valor de R$ 13.028,90 (treze mil vinte oito reais e noventa 

centavos), bem como de R$ 2.388,49 (dois mil trezentos e oitenta e oito 

reais e quarenta e nove centavos) ao exequente, a título de honorários 

sucumbenciais. No entanto, alega que os executados não cumpriram com 

o pactuado em contrato, vez que não repassou o percentual de 50% do 

valor recebido. Diante disso, requer, em sede de tutela de evidência, o 

levantamento da quantia total devida a título de honorários advocatícios, 

qual seja 50%, que contabiliza R$ 13.682,30 (treze mil seiscentos e oitenta 

e dois reais e trinta centavos), cuja importância encontra-se retida nos 

autos da ação previdenciária, para pagamento do segundo requerido ou, 

sucessivamente, seja determinado o levantamento de 50% do montante 

retido no processo, no valor de R$ 6.841,15 (seis mil oitocentos e 

quarenta e um reais e quinze centavos). Com a inicial vieram documentos 

(ID 15062036). Os autos vieram conclusos. É o relato. Fundamento e 

decido. 2. O Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), ao 

disciplinar sobre a execução de título executivo extrajudicial, trouxe como 

fundamentos a certeza, liquidez e exigibilidade. Nessa toada, o art. 798 do 

NCPC, dispôs como imprescindíveis para instruir a petição inicial: a) o título 

executivo extrajudicial; b) o demonstrativo do débito atualizado até a data 

de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa; 

c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o 

caso; ou d) a prova de que adimpliu a contraprestação que lhe 

corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for 

obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação 

do exequente. No caso dos autos, nota-se que, embora a inicial tenha sido 

instruída com documento particular assinado pelo devedor e por 02 (duas) 

testemunhas (contrato de serviços profissionais), conforme previsto no 

art. 784, III, NCPC e tenha juntado demonstrativo de débito atualizado (ID nº 

15062036 – pag. 1), não se verificou a ocorrência das demais condições. 

Isso porque, no contrato de prestação de serviços profissionais firmado 

entre as partes, restou consignado que os executados se comprometeram 

a efetuar o pagamento do percentual de 50% do total das parcelas 

atrasadas, relativos às duas fases processuais. Contudo, infere-se que a 

parte demandada sequer recebeu os valores devidos na ação 

previdenciária, de modo que não há falar em exigibilidade do título – aquela 

verificada quando o cumprimento da obrigação não está pendente de 

condição ou termo e nem sujeito a outras limitações. Assim, ausentes 

quaisquer dos pressupostos previstos no art. 783 do NCPC (certeza, 

liquidez e exigibilidade), impõe-se o indeferimento da exordial. Vejamos: 

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 

PRESSUPOSTOS CONSTITUTIVOS. AUSENTES. PRETENSÃO 

EXECUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXORDIAL. INDEFERIMENTO. 1. A 

pretensão executória deve ser lastreada em título revestido de certeza, 
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liquidez e exigibilidade, por força do art. 783 do CPC/2015. Ausentes 

quaisquer desses pressupostos, impõe-se o prévio reconhecimento do 

direito pleiteado por meio de procedimento cognitivo, uma vez que o 

processo executivo ostenta índole meramente satisfativa. 2. Ante a 

ausência de comprovação de satisfação dos requisitos constitutivos do 

título executivo extrajudicial, imperativo o indeferimento da inicial da ação 

de execução, nos termos do art. 485, I e IV, c/c os arts. 771, parágrafo 

único, e 924, I, todos do Codex processual civil. 3. Recurso desprovido. 

(TJ-DF 20160111060173 DF 0030021-28.2016.8.07.0001, Relator: 

MARIO-ZAM BELMIRO, Data do Julgamento: 05/04/2018, 8ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/04/2018, Pág.: 620/636). 3. Ante 

o exposto, INDEFIRO a petição inicial, ante a ausência de comprovação 

dos requisitos necessários para a execução do título executivo 

extrajudicial, consubstanciado na exigibilidade, com fundamento nos 

artigos 485, inciso I e 783, ambos do Novo Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a demanda, em razão do indeferimento da 

petição inicial, com fulcro no art. 485, inciso I, do CPC. Com fundamento da 

causalidade, CONDENO o exequente ao pagamento das custas e 

despesas processuais com base no proveio econômico. Sem a incidência 

de honorários advocatícios, tendo em vista a falta de formalização da 

angularização da relação processual. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias mediante as 

cautelas de estilo. INTIME-SE. Água Boa/MT, 28 de setembro de 2018. 

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001365-02.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO LOPES BOLZAN (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001365-02.2018.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de ação de 

cobrança proposta por BOLZAN & BOLZAN – ME em face de N. DA SILVA 

– ME, ambos qualificados no encarte processual. Antes de analisar o 

recebimento da petição inicial, a parte autora requereu a desistência do 

processo, conforme manifestação acostada no evento n. 15580254. É o 

relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Tendo em vista que a 

requerente informou não ter interesse na análise do feito, deve este 

processo ser extinto sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Forte em tais razões e em vista do 

princípio da disponibilidade, este Juízo HOMOLOGA por sentença, para 

que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado 

pela parte autora e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a 

análise do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. Sem custas. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 02 de 

outubro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001367-06.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

LAUDELINA PASSOS QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001367-06.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LAUDELINA PASSOS QUEIROZ O artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, 

percebe-se pela documentação encartada ao feito, que houvera a 

quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no 

presente processo a não ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo 

EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Autorizo a expedição de alvará 

conforme postulado, eis que apresentada procuração com poderes 

específicos, com firma reconhecida em cartório. Segue, anexo, o extrato 

do alvará. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, após, independentemente de nova 

deliberação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001367-06.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

LAUDELINA PASSOS QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001367-06.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LAUDELINA PASSOS QUEIROZ O artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, 

percebe-se pela documentação encartada ao feito, que houvera a 

quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no 

presente processo a não ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo 

EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Autorizo a expedição de alvará 

conforme postulado, eis que apresentada procuração com poderes 

específicos, com firma reconhecida em cartório. Segue, anexo, o extrato 

do alvará. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, após, independentemente de nova 

deliberação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001367-06.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

LAUDELINA PASSOS QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001367-06.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LAUDELINA PASSOS QUEIROZ O artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, 

percebe-se pela documentação encartada ao feito, que houvera a 

quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no 

presente processo a não ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo 

EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Autorizo a expedição de alvará 

conforme postulado, eis que apresentada procuração com poderes 

específicos, com firma reconhecida em cartório. Segue, anexo, o extrato 

do alvará. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, após, independentemente de nova 
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deliberação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001357-59.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LIELE SANTINI (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIS TONELLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RENATO DE MORAES (ADVOGADO(A))

RODIMAR ANTONIO TONELLO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento ao despacho id. 14531354 

promovo a intimação do(s) advogado(a) do(a) promovente(s), para que, 

no prazo de 10 (quinze) dias, manifeste o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000876-62.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

WENES ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente para que, no prazo de 10 (dez) dias, dê início a fase de 

cumprimento de sentença

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000991-20.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente para que, no prazo de 10 (dez) dias, dê início a fase de 

cumprimento de sentença. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1030640 Nr: 2115-21.2018.811.0021

 AÇÃO: Habeas Corpus (arts. 5º, LXVIII da CF e 466 e ss do CPPM)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Osmerito Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ediones Mendes Gonçalves - 

OAB:23854/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s) da decisão de fls. 38, 

dispositivo abaixo transcrito:

Constato a perda superveniente de interesse de agir, uma vez que o 

objeto do presente remédio constitucional está exaurido, consoante a 

realização de audiência de custódia nos autos de código 1030676, em 

20/04/2018, às 15h00min (horário de Cuiabá/MT), que se referem ao auto 

de prisão em flagrante de OSMERITO, ora paciente.

Dito de outro modo, a figura da autoridade policial como coatora não mais 

subsiste, tampouco há ilegalidade ou risco à liberdade individual do 

paciente, pois este Juízo ratificou o auto de prisão em flagrante e 

concedeu liberdade provisória ao autuado OSMERITO nos autos de código 

1030676.

Desta feita, declaro a perda de objeto do presente feito.

Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e remetam-se os 

autos ao arquivo.

Água Boa/MT, 19 de abril de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 103678 Nr: 4571-46.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Rodrigues da Silva Ruas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Pereira de Abreu - 

OAB:46.257-DF, Kleiver Rodrigo Bueno Dias - OAB:OAB/MT 18132

 Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s), para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentar(em) rol de testemunhas que irão depor em 

plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderá juntar 

documentos e requerer diligência, nos termos do art. 422, do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 96731 Nr: 312-08.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Moreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLA BEATRIZ SANTOS 

BRITO - OAB:19233, João Rodrigues de Souza - OAB:5876/MT, 

Luceny Rodrigues Severino de Lima - OAB:13988/GO, LUCIANA 

SEVERINO NUNES PARREIRA - OAB:18718/O

 Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s), para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentar(em) rol de testemunhas que irão depor em 

plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderá juntar 

documentos e requerer diligência, nos termos do art. 422, do CPP

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 96317 Nr: 40-14.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Jose Cipriano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A, lourival de Castro Leite - OAB:, Ludmilla 

Gonçalves Tiarini - OAB:OAB-GO 36.902

 Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s), para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentar(em) rol de testemunhas que irão depor em 

plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderá juntar 

documentos e requerer diligência, nos termos do art. 422, do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 103375 Nr: 4382-68.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Udson da Silva Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara Fernanda Cesar dos 

Santos - OAB:OAB/MT 19.916, Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 Finalidade: intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s), para que, no prazo de 

05 dias, apresente alegações finais/memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 89885 Nr: 4181-47.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meykell Kheperway Back Mattos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Vilela Giometti - 

OAB:10.911-B

 Finalidade: intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s), para que, no prazo de 

05 dias, se manifeste(em) quanto ao interesse/necessidade de 

manutenção ou restituição do objeto apreendido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 83714 Nr: 2551-87.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valteir Rodrigues de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A, GALENO CHAVES DA COSTA - OAB:11902

 Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) do(s) Réu(s) para que, no prazo de 

05 dias, se manifeste sobre o cáculo de fls. 840.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000328-40.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR CARLOS DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

Comarca de Alto Araguaia/MT Juízo de Direito da 1ª Vara Proc. Cód.: 

1000328-40.2018.811.0020 Intimando: Moacir Carlos dos Santos Silva 

CERTIDÃO CERTIFICO, em cumprimento ao Mandado de Busca e 

Apreensão e Citação, expedido nos autos do processo acima identificado, 

que, me dirigi até o endereço constante no mandado, nos dias 24, 25 e 26 

de setembro de 2018, com intuito de localizar o bem a ser apreendido, 

sendo que em nenhuma das oportunidades vi o veículo, e no dia 26 de 

setembro, por volta das 18 horas, bati no portão e fui atendida pelo senhor 

Moacir Carlos dos Santos Silva, e o informei sobre a Busca e Apreensão e 

indaguei sobre o veículo, Cobalt Ltz 1.4, placa FGP 0857, cor branca, 

tendo ele informado que o vendeu para seu primo de nome Leandro 

Dantas Santos, e que seu primo levou o carro para a cidade de Iviena/MS, 

sendo que pelo que sabe ele iria entrar na justiça para reduzir os juros 

cobrados referente as parcelas em atraso e depois regularizaria o veículo. 

Certifico ainda que citei o senhor Moacir Carlos dos Sntos Silva a tomar 

conhecimento dos termos a ação, conforme cópia da inicial, intimando-o do 

prazo para pagar o débito ou contestar a ação, tendo ele exarado ciente 

no anverso do mandado. Alto Araguaia/MT, 27 de setembro de 2018. 

Adriane da Silva Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000166-45.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIENE CORREIA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ORLANDO PEREIRA DUARTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO BIÚCA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO IVAN 

LUCIO AMARANTE PROCESSO n. 1000166-45.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: $1,000.00 ESPÉCIE: [AQUISIÇÃO]->REINTEGRAÇÃO / 

MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) POLO ATIVO: Nome: ORLANDO PEREIRA 

DUARTE Endereço: sítio Beira Rio zona rural, zona rural, PONTE BRANCA - 

MT - CEP: 78610-000 POLO PASSIVO: Nome: ORIVALDO BIÚCA Endereço: 

rua Castro Alves, QD 36 LT 19, ST BELA VISTA, MINEIROS - GO - CEP: 

75830-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para 

efetuar o preparo da carta precatória expedida no prazo de 10 (dez) para 

intimação do requerido da audiência designada para o dia 18 de outubro 

de 2018. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia 

útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término 

do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não 

impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente (Art. 535 §3º, CPC). , 2 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 10354 Nr: 338-92.2004.811.0020

 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: CLARITO JOAQUIM DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS SPERANDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:3.981-MT, TALINE REZENDE PANIAGO - OAB:22366/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 Fica Vossa Senhoria na qualidade de procuradora da requerente intimada 

a manifestar-se no prazo legal, tendo em vista o desarquivamento do feito, 

estando o mesmo em cartório para vistas análise e extração de cópias 

reprográficas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 94368 Nr: 1831-16.2018.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA LOPES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINVAL FRANCO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se, nos termos deprecado.

Após, devolva-se com as nossas homenagens.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 10 de maio de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

2ª Vara
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000410-71.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ (ADVOGADO(A))

ELIANA BARROS PORFIRIO SOBRINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOIANA SUENE GOMES GUIMARAES (REQUERIDO)

HERMES BORGES GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000410-71.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: ELIANA BARROS PORFIRIO SOBRINHO REQUERIDO: 

HERMES BORGES GUIMARAES, LOIANA SUENE GOMES GUIMARAES 

Vistos. 1. Tendo em vista que ninguém poderá pleitear direito alheio em 

nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18, 

CPC), DETERMINO a intimação da parte requerente para que a emende a 

inicial incluindo o seu genitor no polo ativo da lide, bem como para que 

apresente termo de curatela, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

ser indeferida (art. 321, parágrafo único e art. 485, inciso I, do CPC/2015). 

2. Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem satisfação, voltem-me 

os autos conclusos. 3 CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000452-23.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ITARCIANA ERICA FERREIRA GOMES (ADVOGADO(A))

HERIC SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

GIZELLY SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

INSS AGENCIA DE ALTO ARAGUAIA MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000452-23.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: GIZELLY SANTOS, HERIC SANTOS SOUZA, LEONARDO 

DOS SANTOS REQUERIDO: INSS AGENCIA DE ALTO ARAGUAIA MT, 

BANCO DO BRASIL Vistos. 1. Há situações que dispensam a abertura de 

inventário, sendo suficiente o requerimento de alvará judicial, em face da 

natureza dos bens deixados à sucessão ou de seu reduzido valor, como 

bem dispõe o art. 1.037 do CPC c/c a Lei 6.858, de 24/11 /1980 e o 

Decreto nº. 85.845, de26/03/1981. 2. Ocorre que no caso da falecida 

MARIA SELMA FRANCISCA DOS SANTOS, além do crédito que ora se 

pretende levantar, há também outros bens a inventariar, conforme certidão 

de óbito juntado à inicial, pelo que indispensável a abertura do inventário, 

inclusive para que o presente feito possa prosseguir, conforme dispõe o 

art. 2º da Lei Nº. 6.858/80 e o art. 1º, parágrafo único, inciso. V, do 

Decreto nº. 85.845/81. 3. Ante ao exposto, INTIMEM-SE as partes 

requerentes, para, no prazo de 15 (quinze) dias, informarem se já foi 

ajuizado o inventário dos bens deixados pela “de cujus” e, não o tendo, 

que seja providenciado o ajuizamento do mesmo, bem como para 

apresentar o documento exigido pelo artigo 2º do Decreto nº 85.845/81, 

sob pena de indeferimento da inicial. 4. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 21158 Nr: 1580-81.2007.811.0020

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ALVES DE ARAUJO - 

OAB:20.179/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, efetuar o 

recolhimento das taxas judiciárias referente a 1 formal de partilha, no valor 

de R$ 13,05 (treze reais e cinco centavos), e mais 67 selos a serem 

utilizados, no valor de R$ 161,47 (centro e sessenta reais e quarenta e 

sete centavos), emitindo-se as guias no site do TJMT, juntando-as nos 

autos.

Alto Araguaia - MT, 1º de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 31386 Nr: 2072-68.2010.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA MARCIA ALVES E CIA. LTDA - ME, 

LUZIA MÁRCIA ALVES FREITAS, OSMAIR OLIVEIRA TRIVELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

Procurador - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES BORGES REZENDE 

JUNIOR - OAB:5374/0

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, encaminho esta certidão ao DJE, a fim 

de intimar o advogado, Moisés Borges Rezende Júnior, a proceder a 

devolução dos autos, no prazo de 24h, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do art. 234 do CPC, o que faço com espeque 

no item 4.8.15, da CNGC.

Alto Araguaia - MT, 02 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 97240 Nr: 2952-79.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELY MENEZES DA ROCHA, THULIO 

APARECIDO JESUS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 16.944/B

 Autos do Processo de Código nº. 97240.

Vistos.

1. INDEFIRO o pedido de ref. 66, vez que os acusado encontram-se 

presos, o que exige maior celeridade no procedimento.

2. INTIME-SE o advogado constituído.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 02 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-03.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES SANTANA (REQUERENTE)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Banco Itau Consignado S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 08/11/2018, às 13:00horas (MT). ALTO ARAGUAIA, 

2 de outubro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA RODRIGUES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-48.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JANE MARIA BRANDAO BRITO (REQUERENTE)

TALINE REZENDE PANIAGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 08/11/2018, às 13:10 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 2 de outubro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, 

S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - 

TELEFONE: (66) 34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-55.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CLERIO PAULINO DA SILVA (REQUERENTE)

DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BORGES MACEDO (REQUERIDO)

 

Fica Vossa Senhoria, na qualidade de advogada do Reclamante, intimada 

a informar endereço atualizado do Reclamante, no prazo de 05(dias), sob 

pena de arquivamento do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-84.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

WANDERSON GUIMARAES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 08/11/2018, às 13:20 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 2 de outubro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, 

S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - 

TELEFONE: (66) 34811811

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010234-03.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA (ADVOGADO(A))

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUSTER MARIA DE PAULA COSTA (EXECUTADO)

JOSE INACIO FILHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010234-03.2016.8.11.0020. EXEQUENTE: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - 

ME EXECUTADO: LUSTER MARIA DE PAULA COSTA Vistos. 1. No 

presente caso, a parte reclamante requereu a Execução de Sentença - 

procedimento executório, por quantia certa (art. 523 do NCPC), que 

depende de intimação, cuja penhora só será realizada em caso de não 

pagamento do débito, depois de decorrido prazo de 15 (quinze) dias, a 

partir do qual se imporá multa de 10% sobre a condenação pela falta de 

pagamento (Súmula 18 da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

grosso). 2. Ante ao exposto, INTIME-SE à parte executada para pagar o 

valor do débito fixado na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de penhora e multa (art. 523, § 1º do NCPC), podendo impugnar a 

execução no mesmo prazo, nos termos do art. 525 do NCPC, e cumprir a 

obrigação de fazer ali estabelecida. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, § 

1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). 3. Intimem-se. 4. CUMPRA-SE. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010202-32.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

ADMILSON SILVA BORGES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010202-32.2015.8.11.0020. EXEQUENTE: ADMILSON SILVA BORGES 

EXECUTADO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos. 1. No presente caso, a parte reclamante 

requereu a Execução de Sentença - procedimento executório, por quantia 

certa (art. 523 do NCPC), que depende de intimação, cuja penhora só será 

realizada em caso de não pagamento do débito, depois de decorrido prazo 

de 15 (quinze) dias, a partir do qual se imporá multa de 10% sobre a 

condenação pela falta de pagamento (Súmula 18 da Turma Recursal Única 

do Estado de Mato grosso). 2. Ante ao exposto, INTIME-SE à parte 

executada para pagar o valor do débito fixado na sentença, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de penhora e multa (art. 523, § 1º do NCPC), 

podendo impugnar a execução no mesmo prazo, nos termos do art. 525 

do NCPC, e cumprir a obrigação de fazer ali estabelecida. Consigno que o 

oferecimento de embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 

9.099/95, art. 53, § 1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). 3. Intimem-se. 4. 

CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010123-19.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA (ADVOGADO(A))

MAYRA BORGES DE OLIVEIRA REZENDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: 

8010123-19.2016.8.11.0020. EXEQUENTE: MAYRA BORGES DE OLIVEIRA 

REZENDE EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. 1. No presente caso, a parte reclamante requereu a 

Execução de Sentença - procedimento executório, por quantia certa (art. 

523 do NCPC), que depende de intimação, cuja penhora só será realizada 

em caso de não pagamento do débito, depois de decorrido prazo de 15 

(quinze) dias, a partir do qual se imporá multa de 10% sobre a 

condenação pela falta de pagamento (Súmula 18 da Turma Recursal Única 
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do Estado de Mato grosso). 2. Ante ao exposto, INTIME-SE à parte 

executada para pagar o valor do débito fixado na sentença, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de penhora e multa (art. 523, § 1º do NCPC), 

podendo impugnar a execução no mesmo prazo, nos termos do art. 525 

do NCPC, e cumprir a obrigação de fazer ali estabelecida. Consigno que o 

oferecimento de embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 

9.099/95, art. 53, § 1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). 3. Intimem-se. 4. 

CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010151-26.2012.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT (EXEQUENTE)

EZEQUIEL QUEIROZ DE JESUS LEAL (EXEQUENTE)

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO IBRAHIM DO PRADO (ADVOGADO(A))

IDEAL MODAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010151-26.2012.8.11.0020. EXEQUENTE: EZEQUIEL QUEIROZ DE JESUS 

LEAL, ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT EXECUTADO: IDEAL MODAS 

Vistos. 1. No presente caso, a parte reclamante requereu a Execução de 

Sentença - procedimento executório, por quantia certa (art. 523 do NCPC), 

que depende de intimação, cuja penhora só será realizada em caso de 

não pagamento do débito, depois de decorrido prazo de 15 (quinze) dias, 

a partir do qual se imporá multa de 10% sobre a condenação pela falta de 

pagamento (Súmula 18 da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

grosso). 2. Ante ao exposto, INTIME-SE à parte executada para pagar o 

valor do débito fixado na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de penhora e multa (art. 523, § 1º do NCPC), podendo impugnar a 

execução no mesmo prazo, nos termos do art. 525 do NCPC, e cumprir a 

obrigação de fazer ali estabelecida. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, § 

1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). 3. Intimem-se. 4. CUMPRA-SE. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS - 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 nas sessões 

ordinárias e extraordinárias do Tribunal do Júri desta Comarca, bem como 

extraordinárias, no ano de 2019, no sito à Praça Eliazário Arantes Joani de 

Souza, 1030, Centro, Barra do Bugres-MT. * O Edital completo, 

encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final 

desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136202 Nr: 2270-63.2018.811.0008

 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: LUCIANA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA ANDRADE ABRANTES 

DE SALES - OAB:OAB/MT 15.497

 Processo nº: 2270-63.2018.811.0008 (Código 136202)

Vistos etc.

Determino o encaminhamento do despacho aos órgãos abaixo 

relacionados, para que sejam apresentadas as informações requisitas 

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 N. 

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 N. 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 a situação de empresas de 

titularidade do requerido JOSÉ ALCIDES ROSA DE JESUS, CPF N. 

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, 01 de outubro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136202 Nr: 2270-63.2018.811.0008

 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: LUCIANA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA ANDRADE ABRANTES 

DE SALES - OAB:OAB/MT 15.497

 .Do exposto, REJEITO ambas as questões preliminares suscitadas pela 

parte requerida. Diante da hipótese de existência de litisconsórcio passivo 

necessário, DETERMINO a inclusão de VALMA DE CARVALHO SANTOS, 

no polo passivo da demanda. Por conseguinte, INTIME-SE o requerente 

para fornecer endereço e qualificação da requerida VALMA. DE 

CARVALHO SANTOS. Após, CITE-SE a requerida, para, querendo, 

oferecer contestação no prazo legal.Intime-se a parte requerente, na 

pessoa de seu advogado (artigo 334, §3º, do Código de Processo Civil), e 

cite-se o requerido, com a faculdade do artigo 212, §2º, do mesmo códex, 

para que compareçam à audiência designada, acompanhados de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.Considerando a 

necessidade de inclusão de parte no polo passivo, deverá ser 

oportunizada novamente a realização de audiência de conciliação, sob 

pena de ocorrência de nulidade processual.Havendo desinteresse pelo 

requerido na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias 

de antecedência, a contar da data da audiência (artigo 334, §5º, do Código 

de Processo Civil).Consigne-se no mandado que o não comparecimento 

injustificado das partes à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

artigo 334, §8º, do novo códex, e, ainda que não contestada à ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

requerente (artigo 344).Defiro a utilização da exceção prevista no artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como o benefício de 

assistência judiciária gratuita requerida na inicial.Em tempo, presente a 

hipótese versada pelo art. 189, inc. II do CPC, determino a tramitação deste 

feito em SEGREDO DE JUSTIÇA, devendo a Sra. Gestora fazer 

imediatamente as alterações necessárias no Sistema Apolo.Às 

providências.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Barra do Bugres/MT, 01 de outubro de 2018.Silvio 

Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142856 Nr: 6589-74.2018.811.0008

 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: ANA ROSA LEMES DO PRADO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 6589-74.2018.811.0008 (Cód.: 142856)Vistos, etc.Trata-se de 

Ação Previdenciária de Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Tutela 

de Antecipada proposta por ANA ROSA LEMES DO PRADO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados 

nos autos. Assevera, em síntese, que é portador de enfermidades que o 

incapacita para o trabalho, razão pela qual requer o benefício 

previdenciário. Narra que requereu o benefício de Auxilio doença, no 

entanto este foi negado sob a alegação de não ser constatado 

incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual.Acostou 

a inicial os documentos de fls. 15/32, pugnando pela concessão da 

antecipação da tutela a fim de determinar à Autarquia requerida a 

implantação do benefício.É o relatório.DECIDO.RECEBO a inicial tendo sido 

preenchido os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC. DEFIRO o pedido 

da justiça gratuita. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, 

que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem 

seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus 

boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o 

periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da parte 

(natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar).In casu, embora a parte autora tenha colacionado nos autos 

fartos elementos de cognição, como atestados e laudos médicos, estes 

representam apenas uma visão unilateral dos fatos narrados na peça 

inicial, não possuindo o condão de embasar o benefício previdenciário 

pretendido. INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação da tutela, NOMEIO 

perita judicial na pessoa da Dra. Viviane Idaló Andrade – CRM: 6587-MT, 

com endereço no Consultório Interclínica, na Rua Cuiabá, nº 91, Centro, 

Cidade de Barra do Bugres - MT, para realização de perícia na parte 

autora, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso.DESIGNO o dia 09 de outubro de 2018, às 15h30min, para 

realização da perícia médica, no endereço supra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136148 Nr: 2232-51.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:OAB/MS 16.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG 78.069, BREINER RICARDO 

DINIZ RESENDE MACHADO - OAB:MG - 84400

 Assim, ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por ausência de 

documento indispensável à propositura da demanda, e por consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código de Processo 

Civil.Sem custas, eis que deferida a gratuidade às folhas 62.Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as formalidades 

legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136170 Nr: 2243-80.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:OAB/MS 16.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por ausência de 

documento indispensável à propositura da demanda, e por consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código de Processo 

Civil.Sem custas, eis que deferida a gratuidade às folhas 58.Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as formalidades 

legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136367 Nr: 2377-10.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:OAB/MS 16.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por ausência de 

documento indispensável à propositura da demanda, e por consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código de Processo 

Civil.Sem custas, eis que deferida a gratuidade às folhas 176.Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as formalidades 

legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136294 Nr: 2326-96.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:OAB/MS 16.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por ausência de 

documento indispensável à propositura da demanda, e por consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código de Processo 

Civil.Sem custas, eis que deferida a gratuidade às folhas 94.Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as formalidades 

legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136366 Nr: 2376-25.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:OAB/MS 16.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Assim, ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por ausência de 

documento indispensável à propositura da demanda, e por consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código de Processo 

Civil.Sem custas, eis que deferida a gratuidade às folhas 108.Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as formalidades 

legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136288 Nr: 2320-89.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:OAB/MS 16.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por ausência de 

documento indispensável à propositura da demanda, e por consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código de Processo 

Civil.Sem custas, eis que deferida a gratuidade às folhas 59.Certificado o 
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trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as formalidades 

legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136375 Nr: 2383-17.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:OAB/MS 16.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por ausência de 

documento indispensável à propositura da demanda, e por consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código de Processo 

Civil.Sem custas, eis que deferida a gratuidade às folhas 68.Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as formalidades 

legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136385 Nr: 2389-24.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:OAB/MS 16.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por ausência de 

documento indispensável à propositura da demanda, e por consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código de Processo 

Civil.Sem custas, eis que deferida a gratuidade às folhas 59.Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as formalidades 

legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136390 Nr: 2394-46.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:OAB/MS 16.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por ausência de 

documento indispensável à propositura da demanda, e por consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código de Processo 

Civil.Sem custas, eis que deferida a gratuidade às folhas 59.Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as formalidades 

legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136206 Nr: 2274-03.2018.811.0008

 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: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO MERCANIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:OAB/MS 16.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio 

Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais 

proposta por DIRCE PARECIS HUARE em face de BANCO SAFRA LEASING 

S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL, ambos qualificados nos autos. Às 

folhas 59 foi determinado ao autor emendar a inicial para que juntasse 

procuração por escritura pública, nos termos do artigo 319, II, CPC, sob 

pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321 e 330, do CPC. 

Devidamente intimado via DJE, o (a) procurador (a) do autor compareceu 

juntado a petição e documentos de folhas 60/62. Vieram os autos 

conclusos.É o relatório.DECIDO. (...)No caso em questão, oportunizou-se à 

parte autora a emenda da inicial para que juntasse aos autos procuração 

por escritura pública. Conforme se observa dos autos, a procuração 

juntada pelo patrono da autora às folhas 61/62, NÃO consta o nome da 

requerente/outorgante, não tendo assim, cumprida a diligencia de emenda 

da inicial, deixando o prazo transcorrer sem regularizar. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por ausência de documento 

indispensável à propositura da demanda, e por consequência JULGO 

EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas, eis que deferida a gratuidade às folhas 59. Certificado o trânsito 

em julgado, ARQUIVE-SE, observando as formalidades legais.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 141597 Nr: 5918-51.2018.811.0008

 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: LSSM, RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DA SILVA 

FERREIRA - OAB:24323/O

 Vistos etc.1) Considerando que a autora é assistida pela Defensoria 

Pública, considerando ainda a impossibilidade de atendimento pelo Núcleo 

da Unemat (fls.16), NOMEIO o Dr. GUSTAVO DA SILVA FERREIRA, 

OAB/MT 24.323/O, para promover a defesa dos interesses do requerido. 

2) Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários da 

mencionada advogada em 02 (duas) URH.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 141598 Nr: 5919-36.2018.811.0008

 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: RS, LSSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DA SILVA 

FERREIRA - OAB:24323/O

 Vistos em correição.1) Considerando que a autora é assistida pela 

Defensoria Pública, considerando ainda a impossibilidade de atendimento 

pelo Núcleo da Unemat (fls.18), NOMEIO o Dr. GUSTAVO DA SILVA 

FERREIRA, OAB/MT 24.323/O, para promover a defesa dos interesses do 

requerido. 2) Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários 

da mencionada advogada em 02 (duas) URH.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 5653 Nr: 260-76.2000.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANICETO DE CAMPOS MIRANDA, ESPÓLIO DE 

CARLOS ALBERTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619, 

THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9418/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 
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OAB:OAB/MT-5363

 Vistos. (...) Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre 

BANCO BRADESCO S/A. e ANICETO DE CAMPOS MIRANDA e ESPÓLIO DE 

CARLOS ALBERTO DA CRUZ, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o que faço com fundamento no artigo 487, inc. III, “b”, do Código de 

Processo Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença à 

minuta firmada às fls. 276/277, e extingo o processo com resolução do 

mérito. (...) Logo, considerando que a regra do mencionado artigo permite 

ao magistrado arbitrar o valor dos honorários contratuais ao advogado 

contratado; e, considerando, por outro lado, o valor da causa; bem como o 

decurso do tempo para a finalização do processo, observando também a 

regra do artigo 85, § 2º, inc. II e IV do Código de Processo Civil, ARBITRO 

em R$ 7.000,00 (sete mil reais) o valor dos honorários contratuais devidos 

por Aniceto de Campos Miranda ao advogado José Quintão Sampaio. Para 

a correção monetária deverá ser observada a regra do art. 85, § 16, do 

CPC. Do pedido apresentado pelo Advogado Luiz Mariano Bridi. 

Verifica-se que o advogado Luiz Mariano Bridi atuou na defesa do Banco 

Bradesco S/A. até a substituição por outros profissionais e atuou 

representando os interesses de seu cliente por muito tempo. Ocorre que 

os advogados que substituíram o causídico firmaram acordo com nos 

autos, em que os honorários sucumbenciais foram dispensados (fls. 277). 

Havendo substituição de advogados no curso da lide, cabe ao último 

advogado constituído negociar os honorários sucumbenciais, sendo 

forçoso reconhecer que no caso em tela houve acordo não expresso 

acerca de percentual, não subsistindo a verba honorária requerida em 

favor do advogado destituído, até porque, não houve sucumbência. Neste 

caso, na esteira do entendimento do STJ, faculta-se aos causídicos que 

se sentirem prejudicados demandar, em ação própria, o que entenderem 

pertinente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido do advogado relativo a 

fixação de honorários de sucumbência. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44147 Nr: 373-78.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA MARIANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 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 TEREZA MARIANA DOS SANTOS, na 

qualidade de segurado especial rural, no valor de 01 (um) salário 

mínimo.Para início do pagamento do benefício, fixo à data da CITAÇÃO 

ocorrida em 04/02/2011 (fl.30), devendo ser abatidas as parcelas já 

recebidas.As parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e 

acrescidas de juros de mora a partir da citação e observado os critérios 

fixados RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de 

correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E). Os juros moratórios são devidos a partir da citação de 

com acordo com os índices de reajuste da caderneta de poupança.Sem 

condenação em custas, em face da isenção da ré, que responderá, em 

razão da sucumbência, pelos honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§3º, inc. I, do CPC, considerando-se como tal a soma das prestações 

vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita ao 

duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não 

deverá superar 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do 

CPC).Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133789 Nr: 831-17.2018.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roosevelt Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face do espelho bacenjud retro, intime o autor na pessoa de seu 

advogado para requerer o que de direito for, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87561 Nr: 3340-91.2013.811.0008

 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: MARISA BATISTA DE SANTANA, CICERO ROMÃO, 

EDSON ALMEIDA DE SANTANA, Mariano Dutra de Matos, ZULMIRA DOS 

SANTOS, ENEDINA SOUZA MATOS, ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITH GALAN MORILLO, RONDON AVIAÇÃO 

AGRICOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:MT 13.451, 

RENATA M. DE A. V. NETO DEBESA - OAB:MT/11.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B, JOSÉ FABIO PANTOLFI FERRARINI

SÉ FABIO - OAB:, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 16 de Outubro de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 123449 Nr: 2898-86.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO - SICRED LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIAN SILVA CARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 Proceder a intimação advogada da parte requerida para manifestar-se no 

prazo de 15(quinze) dias quanto a contraproposta apresentada ás fls. 

37/38. Nada Mais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94190 Nr: 3820-35.2014.811.0008

 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: MORZANE VIEDA, ADINALDO PIRES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, JOSE MACIEL DE 

MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerente interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133519 Nr: 654-53.2018.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MUNICIPIO DE DENISE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILIA FERREIRA DORILEU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face do espelho bacenjud retro, intime o autor na pessoa de seu 

advogado para requerer o que de direito for, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 86369 Nr: 2166-47.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -ME, 

ADRIANA CRISTINA PIMENTEL, RICARDO BATISTA MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face do espelho bacenjud retro, intime o exequente na pessoa de seu 

procurador para requerer o que de direito for, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87385 Nr: 3173-74.2013.811.0008

 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: JOSE ANIBAL MOTTA TORRES, ESPOLIO DE ANNA 

AUGUSTA MOTTA FORTES, EDNA MARIA MOTTA FORTES, EDSON 

MOTTA FORTES, EDMIRSON DA MOTTA FORTES, PEDRO CESAR DA 

MOTTA FORTES, NEIDE CATARINA MOTTA FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCI BEZERRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - OAB:14678

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que o autor 

interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para querendo 

apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122280 Nr: 2204-20.2017.811.0008

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI BEZERRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNA AUGUSTA MOTTA FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYSLAN CLAYTON MORAES - 

OAB:8.377/MT, FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITÃO - OAB:13.592/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que o requerido 

interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo 

apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 51220 Nr: 2017-22.2011.811.0008

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CADG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS, OFQS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO NOEL DAS NEVES E 

SILVA - OAB:15.703/MT

 23. Diante do exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com o parecer ministerial JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, para conceder a adoção do menor MATHEUS HENRIQUE DA SILVA 

ao postulante CARLOS ANTÔNIO DA GAMA.24. Cancele-se o registro 

original, com a exclusão de Odir Ferreira Quida Silva, em conformidade ao 

preceituado no § 2° do art. 47, do ECA, e proceda-se um novo constando 

o pai adotivo.25. Decorrido o prazo recursal, expeça-se mandado de 

averbação da presente no Serviço Notarial de Pessoas Naturais desta 

Comarca, comunicando que não poderão ser fornecidas certidões sobre 

quaisquer atos desta ação, salvo por determinação judicial, ex vi, do art. 

47, § 3° e § 4°, da Lei n.° 8.069/90. 26. Sem condenação em custas e sem 

condenação em verba honorária (art. 141, § 2°, do ECA).27. Notifique-se o 

representante do Ministério Público.28. Após, não havendo manifestação 

das partes, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações 

de praxe.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 50032 Nr: 1352-06.2011.811.0008

 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: GALDINO OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.9798.969-B/MT, Jose Carlos Pires Ortega - OAB:14.075-A, 

JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:8973, Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 23. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Galdino Oliveira Lima em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.24. Deixo de condenar em custas e 

honorários, posto que, a parte goza dos benefícios da gratuidade da 

justiça.25. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135767 Nr: 2008-16.2018.811.0008

 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: JANAINA JULIANA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 26. Diante do exposto e tudo o que consta nos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, 

em consonância com o art. 356, II e art. 487, I, do Código Processual Civil, 

e art. 1.723, do Código Civil, para reconhecer a sociedade de fato havida 

entre as partes no período de 16/12/2004 até o dia 16/12/2016, e, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido reconvencional, nos termos do art. 487, I do 

Código de Processo Civil, consequentemente, extinguindo o feito com 

resolução do mérito.27. Sem custas, ante a gratuidade da justiça que tem 

direito as partes.28. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 85344 Nr: 1274-41.2013.811.0008

 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: CICERO LUIZ DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE AVILA FURIATI - 

OAB:MAT. 1903329-1

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 15. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Cicero Luiz da Silva; 1.a. CPF n. 

767.378.818-04; 1.b. Nome da mãe: Josefa Rosa da Conceição; 2. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do 

Benefício: 13.05.2013 (data da citação - fl. 24-v°); 4. Renda mensal inicial: 

01 (um) salário mínimo; 5. Endereço da segurada: Rua Antônio Raimundo 

dos Santos, nº 328, bairro Santa Rosa, Nova Olímpia-MT; 6. Data do início 

do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 16. Deixo 

de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.17. Por força da súmula 490 do STJ, 

transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, 

remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o reexame necessário. 18. P. 

I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54928 Nr: 1130-04.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA DOS SANTOS XAVIER SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 18. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 19. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Vilma dos Santos Xavier Silva; 

1.a. CPF n. 572.040.711-15; 1.b. Nome da mãe: Geni dos Santos Xavier; 2. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do 

Benefício: 28.06.2012 (data da citação - fl. 21-v°); 4. Renda mensal inicial: 

01 (um) salário mínimo; 5. Endereço da segurada: Rua Graciosa, nº51, 

município de Barra do Bugres-MT; 6. Data do início do pagamento 

administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 20. Deixo de condenar o 

requerido no pagamento das custas e despesas processuais por ser 

isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Por outro 

lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de 

Processo Civil.21. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo 

recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao 

TRF 1º Região para o reexame necessário. 22. P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 85950 Nr: 1754-19.2013.811.0008

 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: HAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 221, atenda-se na forma requerida.

Sem prejuízo, intime-se a parte inventariante para cumprir in totum a r. 

decisão de fls. 219/219-v°.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139352 Nr: 4133-54.2018.811.0008

 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: IZAQUE BATISTA BRANDÃO, PATRICIA FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de Ação de Homologação de Dissolução de Sociedade de Fato 

c/c Cancelamento de Escritura proposta por IZAQUE BATISTA BRANDÃO 

e PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA (qualificados nos autos).

2. Narra a exordial de fls. 05/07, que os requerentes conviveram em união 

estável desde 08/10/2013, conforme Escritura Pública de União Estável 

lavrada no Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Jaqueira-PE, contudo 

as partes encontram-se separados de fato desde 2015 e não possuem a 

intenção de reatar a união, razão pela qual ajuizaram a presente ação 

perante este Juízo, requerendo a sua homologação.

 3. Foram juntados aos autos os documentos de fls. 08/20.

4. O representante do Ministério Público apresentou manifestação (fl. 25).

É o relatório. Fundamento e decido.

5. Embora sejam de fato e de direito as questões postas a exame, a rigor, 

não demandam a realização de qualquer outra prova, sendo, pois, 

suficientes as até aqui produzidas, daí por que passo a julgar 

antecipadamente o presente feito, conforme preceitua o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil.

6. Estando as partes bem representadas, existindo concordância quanto à 

homologação de dissolução de sociedade de fato c/c cancelamento de 

escritura, alternativa não resta senão o deferimento do pedido de 

homologação, nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de 

Processo Civil.

7. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes extinguindo-se o presente feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil.

8. Sem condenação em custas e honorários, vez que o feito tramita sob o 

pálio da justiça gratuita.

9. Intimem-se as partes acerca da sentença prolatada.

10. Notifique-se o representante do Parquet.

11. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

12. Expeça-se o necessário.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 96348 Nr: 5464-13.2014.811.0008

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SILVA PINHEIRO - 

OAB:21180/O, ARIANA SILVA PINHEIRO - OAB:17573, GIVANILDO 

GOMES - OAB:OAB/MT 12.635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 8. Sem 
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condenação em custas processuais e sem condenação em honorários 

advocatícios, vez que incabíveis à espécie. 9. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 141734 Nr: 5994-75.2018.811.0008

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MELO DE ANDRADE, VALDINEI MELO DE 

ANDRADE, MARIA APARECIDA MELO DE ANDRADE, Leidiane da Silva 

Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELI SOARES DE 

CARVALHO PEREIRA DE SOUZA - OAB:20283/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Analisando detidamente os autos, verifico que até o presente momento 

não fora aportada aos autos Certidão de Débitos Estaduais ou isenção de 

pagamento de ITCMD, razão pela qual, determino a intimação da 

inventariante para que no prazo de 30 (trinta) dias apresente aos autos 

GIA-RETIFICADORA, acompanhada da avaliação realizada pela autoridade 

fazendária, do demonstrativo de cálculo feito pela AGENFA/SEFAZ, 

comprovante de recolhimento de imposto sobre a transmissão causa 

mortis dos bens móveis, imóveis e recursos financeiros ou isenção desta, 

e ainda, Certidão Negativa de Débitos Estaduais.

 Sem prejuízo, verifica-se que o objeto material pelo qual o autor intenciona 

litigar insere-se no rol dos quais é possível uma composição entre as 

partes.

Desse modo, considerando que nova Lei Processual Civil prima pela 

cooperação entre as partes para a solução amigável da demanda, 

determino o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca a fim de que seja tentado a 

elaboração do formal de partilha de forma amigável.

 Deverá constar no mandado de intimação, que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88042 Nr: 3811-10.2013.811.0008

 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: MMDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFL, AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470, Ricardo Souza Dutra - OAB:11233/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA SILVA PINHEIRO - 

OAB:21180, ARIANA SILVA PINHEIRO - OAB:17573, GIVANILDO 

GOMES - OAB:OAB/MT 12.635

 22. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta e com base no 

artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contido na exordial, e DEFIRO a GUARDA dos menores Pedro de 

Souza Ferreira Lopes e Felipe de Souza Ferreira Lopes a requerente 

Maria Madalena de Almeida Souza, e, por consequência, declaro extinto o 

processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Novo Código 

de Processo Civil, devendo a responsável prestar compromisso de bem e 

fiel desempenho do encargo, mediante termo nos autos. 23. Lavre-se o 

termo de guarda nos termos do art. 32 do ECA.24. Isento de custas.25. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 116565 Nr: 5713-90.2016.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KADSA, ELIZANGELA DE SOUZA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Compulsando atentamente os autos, verifica-se que a parte requerida 

fora devidamente citada (fls. 28) e manteve-se inerte (fls. 29), e 

considerando que este Juízo possui servidora capacitada para realizar a 

coleta do material, determino a intimação das partes para comparecerem 

ao Juízo com o objetivo de colher material biológico para realização de 

exame de DNA, que será encaminhado a um laboratório credenciado junto 

ao Instituto de Perícias Científicas – IPC, advertindo o requerido que sua 

negativa acarretará presunção de paternidade.

 Cumprida a determinação supramencionada, dê-se vistas dos autos ao(à) 

representante do Ministério Público para manifestar-se no prazo legal.

 Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108764 Nr: 1017-11.2016.811.0008

 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: Darci Felix da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17550/O, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 21. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta JULGO PROCEDENTE, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, ante 

comprovação dos requisitos para sua concessão, para determinar ao 

requerido que conceda, no prazo de 30 (trinta) dias, benefício 

assistencial, com multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a 

hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das 

demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio.22. 

Para a data de início do benefício fixo a data do laudo pericial, qual seja, 

31/01/2018 (fls. 74/77).23. A correção monetária deverá incidir a partir do 

vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da Lei n. 

9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. Os juros de mora deverão ser 

aplicados no percentual de 1% a. m. até a edição da Lei n. 11.960/2009, 

quando então serão devidos no percentual de 0,5% a. m., contando-se da 

citação para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e 

do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores.24. Condeno o 

INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 

(mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC. 25. 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 2001.26. Por exigência do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ 

faço constar nesta sentença: 1. Nome do Assistido: Darci Felix da Costa; 

2. Benefício concedido, concessão de benefício assistencial; 3. Data de 

início do benefício: 31/01/2018 (data do laudo pericial, fls. 75/77); 4. Renda 

mensal inicial: 01 salário mínimo; 5. Data início do pagamento: 30 dias da 

intimação da sentença.27. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o 

prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos 

ao TRF 1º Região para o reexame necessário.28. Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.P.R.I. 

Cumpra-se.Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 104880 Nr: 4721-66.2015.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MELO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROCURADORA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro pedido formulado às fls. 28, vez que já houve tentativa de bloqueio 

às fls. 16.

 Dessa forma, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora ou requeira o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento do feito.

 Decorrido o prazo assinalado sem manifestação ou mera reiteração de 

pedidos já indeferidos pelo juízo, certifique-se e arquivem-se os autos 

independentemente de nova conclusão.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111895 Nr: 2837-65.2016.811.0008

 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: MDSS, CLEONICE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Ante a recusa reiterada de aceitação do encargo para realização de 

perícia médica por profissionais nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, 

em observância aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetiva prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a perícia médica 

necessária, determino a expedição de Carta Precatória a Subseção 

Judiciária Federal de Diamantino/MT para nomeação de perito e 

designação de data para realização da perícia médica, devendo a Sr. 

Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a carta precatória os 

quesitos apresentados pelas partes, consignando que o Juízo Deprecado 

deverá comunicar a data designada para perícia com pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a intimação para 

comparecimento da requerente à aludida Comarca.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

 3. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, determino a intimação da 

parte autora para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, no local e na 

data informada com o fito de realizar a perícia médica, independentemente 

de nova conclusão.

4. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

5. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 7. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 24906 Nr: 1453-19.2006.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A F MATTEI DE SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENA PATRÍCIA FREITAS - 

OAB:, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:, SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO MIGUEL ROLIM DE 

QUADRO - OAB:10.492-B, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9183/MT, 

RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061

 Vistos,

 1. Indefiro, por ora, o pedido de fls. 324, uma vez que não houve até o 

presente momento citação pessoal ou ficta do(s) executado(s).

2. Intime-se a parte autora para manifestar-se quanto a indicação de 

endereço atualizado do(s) executado(s) e/ou citação editalícia.

3. Caso a parte requente pugne pela citação editalícia, defiro o pedido, 

desde já, e determino a citação da parte executada por edital, com prazo 

de 20 (vinte dias), observando-se o disposto no artigo 257, do NCPC.

4. Apresentada defesa/embargos pelos executados, intime-se a parte 

autora para, querendo, apresentar impugnação no prazo legal.

5. Decorrido o prazo assinalado sem manifestação ou com mera 

reiteração de pedido já indeferido pelo Juízo, certifique-se e arquivem-se 

os autos, independentemente de nova conclusão.

6. Após, tornem-me os autos conclusos.

7. Expeça-se o necessário.

8. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119474 Nr: 499-84.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BRUNA MARQUES DA SILVA, ESMERITA MARQUES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR SILVA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:, DIMAS FRANCO NETO - OAB:13.594-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

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

manifestar o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Decorrido o prazo assinalado sem manifestação da parte exequente, 

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.: 37343 Nr: 3737-29.2008.811.0008

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FREITAS PARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACIL FACTORING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 Vistos,

 Indefiro o pedido de fls. 60/64, visto que se trata de pedido já apreciado 

pelo Juízo, consoante decisão de fls. 59, razão pela qual determino o 

cumprimento in totum da r. decisão de fls. 59.

Após, certifique-se o trânsito em julgado da r. sentença de fls. 47/48, e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106155 Nr: 5581-67.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dileusa Soledade de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981-MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB/MT 9.309 CPF 

924.435.911-15 - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pela exequente (fls. 59-v°), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 57, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 
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encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101346 Nr: 2459-46.2015.811.0008

 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: José Francisco Severiano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17550/O, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Jose Francisco 

Severiano da Silva aduzindo, em síntese, omissão na r. sentença de fls. 

57/62, no que concerne a confirmação da tutela antecipada.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 4. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado, sem falar que a matéria referente à 

concessão da tutela antecipada foi devidamente decidida no sentido de 

indeferi-lo às fls. 24/25, logo, não há que se falar em nova análise na 

sentença.

5. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

6. Recebo o recurso de apelação no seu(s) regular(es) efeito(s) (artigo 

1012 do NCPC), devendo o(s) recorrido(s) ser(em) intimado(s) para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal.

7. Com ou sem as contrarrazões, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para regular processamento 

e julgamento.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 21442 Nr: 1536-69.2005.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BERNARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, 

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

de Processo Civil, e homologo o cálculo apresentado às fls. 197/198-v°, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.13. Conforme disposição 

contida no artigo 910, §1º, do Novo Código de Processo Civil, e com base 

no artigo 100, caput, da Constituição Federal e Resolução n.º 115, de 29 

de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, determino a 

expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.14. Em 

sendo o valor exequendo inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, 

autorizo a substituição do Precatório por Requisição de Pequeno Valor – 

RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição 

Federal.15. Por fim, anoto que a requisição de pagamento deverá ser 

emitida em duas guias separadas, sendo uma em nome da parte 

beneficiária, e outra em nome do patrono da parte, referente aos 

honorários sucumbenciais.16. Após, com a chegada do ofício oriundo do 

Egrégio Tribunal Federal da 1º Região, dê-se novas vistas à exequente. 

17. Não são devidas custas judiciais e honorários advocatícios, uma vez 

que, a exequente é beneficiária da Justiça Gratuita de forma que se 

encontra sob a égide da isenção contida na Lei n.º 1.060/50.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119289 Nr: 402-84.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTINA BERTOLDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Trata-se de ação de Homologação de Acordo de Ação de 

Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio Doença proposta por VICENTINA 

BERTOLDO DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS (qualificados nos autos).

2. Narra a exordial de fls. 05/13 que a parte autora que está impossibilitada 

para o trabalho, requerendo, portanto, o pagamento do benefício de o 

auxílio doença.

3. Foram juntados aos autos os documentos de fls. 14/21.

4. Às fls. 59/62 houve a juntada do laudo pericial.

5. Às fls. 69/71 fora apresentado proposta de acordo formulado pelo 

requerido.

6. Às fls. 72/73 a parte autora manifestou-se favorável ao acordo 

sugerido pelo requerido.

É o relatório. Fundamento e decido.

7. Embora sejam de fato e de direito as questões postas a exame, a rigor, 

não demandam a realização de qualquer outra prova, sendo, pois, 

suficientes as até aqui produzidas, daí por que passo a julgar 

antecipadamente o presente feito, conforme preceitua o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil.

8. Estando as partes bem representadas, existindo concordância quanto 

ao acordo pactuado entre as partes, alternativa não resta senão o 

deferimento do pedido de homologação, nos termos do art. 487, inc. III, 

alínea b, do Código de Processo Civil.

9. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil.

10. Sem condenação em custas, vez que o feito tramita sob o pálio da 

justiça gratuita e honorários conforme pactuado entre as partes.

11. Intimem-se as partes acerca da sentença prolatada.

12. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

13. Expeça-se o necessário.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 81507 Nr: 3181-85.2012.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->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: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVAL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT-4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925/B

 Vistos,

1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos pelo Banco Volkswagen 

S.A, em síntese, omissão na r. sentença de fls. 115.

 2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 4. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

5. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132167 Nr: 7780-91.2017.811.0008

 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: ELAINE BEZERRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO BRAZ AGRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 20. Diante do exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

exordial, em consonância com o art. 487, I, do Código Processual Civil, e 

art. 1.723, do Código Civil, para decretar o divórcio de ELAINE VEZERRA 

LOPES AGRA e SERGIO BRAZ AGRA. Voltará o cônjuge virago a usar o 

nome de solteira, ou seja, Elaine Bezerra Lopes.21. Reconheço, ainda, o 

direito da autora a receber metade dos valores das prestações do 

financiamento do imóvel (Loteamento Parque Dom Bosco”, 250 metros 

quarados, localizado na Rua dos Manacás, frente 10,00m, lado direito 

25,00m, lado esquerdo 25,00m, em Tangará da Serra/MT), que foram 

pagas até data da decretação do divórcio, com atualização monetária pelo 

IPCA/IBGE, ficando as demais parcelas do imóvel ao encargo do requerido. 

22. Além disso, condeno o requerido ao pagamento de 13% do salário 

bruto, a título de pensão alimentícia em favor da filha Ester Lopes Agra, 

que corresponde a R$ 365,00 (Trezentos e sessenta e cinco reais).23. 

Custas e despesas processuais ficam a cargo do requerido, bem como os 

honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% do valor da 

causa. 24. Oficie-se ao Titular do Cartório de Registro Civil competente, 

expedindo-se os mandados de inscrição e averbação.25. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 46937 Nr: 3103-62.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DUARTE DOS SANTOS GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pela exequente (fls. 109-v°), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 107, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 44130 Nr: 356-42.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, Jose Carlos Pires Ortega - 

OAB:14.075-A, Mauricio de Carvalho - OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:MAT. 1526582

 18. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 19. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Antonio Ferreira de Amorim; 1.a. 

CPF n. 474.940.401-15; 1.b. Nome da mãe: Maria Joaquina de Souza; 2. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do 

Benefício: 16.11.2010 (data da citação - fl. 21-v°); 4. Renda mensal inicial: 

01 (um) salário mínimo; 5. Endereço da segurada: Rua Novo Mundo, nº 

253, Bairro Maracanã, Barra do Bugres-MT; 6. Data do início do pagamento 

administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 20. Deixo de condenar o 

requerido no pagamento das custas e despesas processuais por ser 

isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Por outro 

lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de 

Processo Civil.21. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo 

recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao 

TRF 1º Região para o reexame necessário. 22. P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103571 Nr: 3835-67.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA CORREA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte embargada concordou com o 

cálculo apresentada pela embargante (fls. 96), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 93/94, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 51436 Nr: 2186-09.2011.811.0008

 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: Maria Sebastiana Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO EMANUEL 

MONTENEGRO ALVES - OAB:MAT-1903714

 Vistos.

 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Maria Sebastiana 

Gomes de Oliveira aduzindo, em síntese, contradição na r. sentença de 

fls. 143/144, no que concerne a fixação honorários advocatícios.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 4. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

5. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 102795 Nr: 3376-65.2015.811.0008

 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: IEVALDO FRANCISCO DA SILVA, BENEDITO MANOEL 

DA SILVA, NELSON NEVES DA SILVA, BENEDITA HELENA DA SILVA, 

JOÃO ANTONIO DA SILVA, MANOEL IZIDORO DA SILVA, JOSENILDO 

DOMINGOS DA SILVA, PAULO CEZAR DA SILVA, JOACIR DOMINGOS DA 

SILVA, MARILUCI DA SILVA, JOSE DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECILIO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e com tais considerações, HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha de fls. 39/46, 

relativa aos bens deixados pelo falecido Cecílio Vieira da Silva, 

ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros e, por 

consequência julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, III do Código de Processo Civil.Cientifique-se a 

Fazenda Pública Estadual.Após o trânsito em julgado e a cientificação da 

Fazenda Estadual, condição para a expedição do formal de partilha, 

expeça-se o competente formal de partilha (artigo 659, § 2º, do CPC), bem 

como Carta de Adjudicação do bem imóvel matriculado sob o n° 12490, 

acostado às fls. 87, ao comprador Luiz Barbosa de Lima, ficando a cargo 

do comprador as despesas de transferências. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122027 Nr: 2045-77.2017.811.0008

 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: JOSE GONÇALO DO NASCIMENTO

 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:

 17. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 18. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Jose Gonçalo do Nascimento; 

1.a. CPF n. 209.443.061-87; 1.b. Nome da mãe: Amélia da Silva 

Nascimento; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. 

Data inicial do Benefício: 26.04.2017 (data da citação - fl. 30-v°); 4. Renda 

mensal inicial: 01 (um) salário mínimo; 5. Endereço da segurada: 

Assentamento São Jose, zona rural, Nova Olímpia-MT; 6. Data do início do 

pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 19. Deixo de 

condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais 

por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. 

Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que 

ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código 

de Processo Civil.20. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o 

prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos 

ao TRF 1º Região para o reexame necessário. 21. P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 80558 Nr: 2176-28.2012.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO- FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO G CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - DD. PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT - 

2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Diante do exposto, julgo Totalmente Improcedente a exceção de pré 

executividade.13. Intime-se o exequente para impulsionar o feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. 14. Decorrido o prazo 

assinalado sem manifestação, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo, independentemente de nova conclusão. 15. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117636 Nr: 6382-46.2016.811.0008

 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: ZILDA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Levando-se em conta que a autora era genitora da falecida e que os 

demais herdeiros, concordam que o levantamento seja feito por ele, 

determino a expedição de Alvará Judicial em favor da parte Requerente 

Zilda Gonçalves da Silva o levantamento da importância depositada junto à 

Caixa Econômica Federal, em nome da de cujus, anotando-se que em 

havendo herdeiro(s) menor(es), sua cota parte deverá ser investida na 

sua formação social, educação, saúde; profissionalização; habitação e 

sustento. 13. Expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal para que 

informe os valores vinculados à conta de titularidade do de cujus. 14. Com 

a informação nos autos, expeça-se o competente alvará em favor das 

requerentes, de acordo com os dados fornecidos.15. Após, com o 

cumprimento de todas as formalidades legais, arquive-se os autos.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120671 Nr: 1228-13.2017.811.0008

 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: JOANA DARC CAMARGO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUISMAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Levando-se em conta que a autora era esposa do falecido e que os 

demais herdeiros, concordam que o levantamento seja feito por ele, 

determino a expedição de Alvará Judicial em favor da parte Requerente 

Joana Darc Carmargo Silva o levantamento da importância depositada 

junto ao Banco Bradesco, em nome da de cujus, anotando-se que em 

havendo herdeiro(s) menor(es), sua cota parte deverá ser investida na 

sua formação social, educação, saúde; profissionalização; habitação e 

sustento. 13. Expeça-se ofício ao Banco Bradesco para que informe os 

valores vinculados à conta de titularidade do de cujus. 14. Com a 

informação nos autos, expeça-se o competente alvará em favor da parte 

requerente, de acordo com os dados fornecidos.15. Após, com o 

cumprimento de todas as formalidades legais, arquive-se os autos.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 37085 Nr: 3462-80.2008.811.0008

 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 DAS GRAÇAS MORGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - BARRA DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial para condenar a 

parte Ré Banco Bradesco S/A a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a 

título de dano moral, o valor de 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido 

monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, 

do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da sentença. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no 

art. 85, §2° do Código de Processo Civil. . Transitado em julgado, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de praxe. P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 52115 Nr: 2865-09.2011.811.0008

 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: DOMINGOS PIRES DA SILVA, THEREZA APARECIDA 

PINOTTI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUDES SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAPRIOLLI 

GONÇALVES - OAB:12855/MT, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ 

BERNARDINELLI - OAB:10668/MT, LENILDO MÁRCIO DA SILVA - 

OAB:5340/MT

 Vistos,

1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por Cleudes Santos de 

Oliveira., em síntese, omissão na r. sentença de fls. 244/246.

 2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 4. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

5. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 44482 Nr: 704-60.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCOLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 18.496, EDUARDO SOMMER DUTRA - OAB:OAB/MT 

21.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MICHEL SANCHES 

PICCOLI - OAB:15877-MT

 Vistos,

1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por José Alves Ferreira, 

em síntese, omissão na r. sentença de fls. 223/223-v°.

 2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 4. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

5. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 
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judicial atacado tal como está lançado.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 36528 Nr: 2890-27.2008.811.0008

 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: MJDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARV, MLAV, VAV, PSAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 19. Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, declarando extinta a fase cognitiva do processo, com resolução de 

mérito.20. Sem custas ou honorários, em razão da gratuidade judiciária 

anteriormente deferida.21. Com o transito em julgado, arquive-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 93770 Nr: 3512-96.2014.811.0008

 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: GERSON TIGRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pela exequente (fls. 81-v°), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 78/80, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94704 Nr: 4254-24.2014.811.0008

 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: DEONILDES RODRIGUES DE LARA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, JULIANO MARQUES RIBEIRO - 

OAB:8973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada, apesar de 

devidamente intimada da presente execução (fls. 86-v°), deixou 

transcorrer in albis o prazo sem apresentar qualquer 

manifestação/concordância, Homologo o cálculo apresentado às fls. 84, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132102 Nr: 7747-04.2017.811.0008

 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: MARINALDO BICUDO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320/MT

 22. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos articulados na exordial, ex vi do art. 

487, I do Código de Processo Civil. 23. Condeno o autor ao pagamento de 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% 

sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida.24. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 51328 Nr: 2079-62.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerosina dos Santos Tomas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte embargada concordou com o 

cálculo apresentada pela embargante (fls. 111), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 105, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 
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para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 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:

 18. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 19. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Nadir Alves Mendes; 1.a. CPF n. 

028.225.271-13; 1.b. Nome da mãe: Luzia da Guia Alves; 2. Benefício 

Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do Benefício: 

07.08.2017 (data da citação - fl. 28-v°); 4. Renda mensal inicial: 01 (um) 

salário mínimo; 5. Endereço da segurada: Rua Dom Aquino, s/n, Bairro 

Santa Izabel, Porto Estrela - MT; 6. Data do início do pagamento 

administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 20. Deixo de condenar o 

requerido no pagamento das custas e despesas processuais por ser 

isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Por outro 

lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de 

Processo Civil.21. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo 

recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao 

TRF 1º Região para o reexame necessário. 22. P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113090 Nr: 3507-06.2016.811.0008

 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: ZILDA FERREIRA NASCIMENTO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de ação de Homologação de Acordo de Ação de 

Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio Doença proposta por ZILDA 

FERREIRA NASCIMENTO OLIVEIRA em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social-INSS (qualificados nos autos).

2. Narra a exordial de fls. 05/16 que a parte autora que está impossibilitada 

para o trabalho, requerendo, portanto, o pagamento do benefício de o 

auxílio doença.

3. Foram juntados aos autos os documentos de fls. 18/29.

4. Às fls. 85/86 fora apresentado proposta de acordo formulado pelo 

requerido.

5. Às fls. 88/90 a parte autora manifestou-se favorável ao acordo 

sugerido pelo requerido.

É o relatório. Fundamento e decido.

6. Embora sejam de fato e de direito as questões postas a exame, a rigor, 

não demandam a realização de qualquer outra prova, sendo, pois, 

suficientes as até aqui produzidas, daí por que passo a julgar 

antecipadamente o presente feito, conforme preceitua o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil.

7. Estando as partes bem representadas, existindo concordância quanto 

ao acordo pactuado entre as partes, alternativa não resta senão o 

deferimento do pedido de homologação, nos termos do art. 487, inc. III, 

alínea b, do Código de Processo Civil.

8. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil.

9. Sem condenação em custas, vez que o feito tramita sob o pálio da 

justiça gratuita e honorários conforme pactuado entre as partes.

10. Intimem-se as partes acerca da sentença prolatada.

11. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

12. Expeça-se o necessário.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 25511 Nr: 1774-54.2006.811.0008

 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: JUSTINA MARTINHA DA SILVA

 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:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pela exequente (fls. 166-v°), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 162/163, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87846 Nr: 3627-54.2013.811.0008

 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: JOÃO DURVAL FERREIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA 

LEITE - OAB:137.269/SP, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A-MT, 

PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 18. Posto isto, por tudo que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, e, por consequência, extingo o presente feito com 

resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da condição de 

segurado especial da genitora falecida.19. Sem custas, por ser a parte 

autora beneficiária da gratuidade da justiça.20. Com o trânsito em julgado e 

observadas as formalidades legais, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113064 Nr: 3487-15.2016.811.0008

 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: MOIZES PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 1. MOIZES PEREIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos ajuizou 

a presente ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(INSS), objetivando a concessão benefício de prestação continuada.

2. À inicial, acostou os documentos de fls. 23/32.

3. Recebida a exordial, fora indeferido o pedido de antecipação de tutela e 

determinado a citação da parte ré fls. 33/34.

 4. Devidamente citado, o INSS apresentou contestação às fls. 42/47.

5. A parte autora apresentou impugnação à contestação às fls. 53/56

6. Realização de estudo social na residência do requerente acostado ás 

fls. 62/68.

7. Perícia médica realizada às fls. 78/80.

8. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e Decido.

9. De proêmio anoto que entre os direitos necessários à implementação da 

ordem social prevista na Constituição Federal, encontramos aqueles 

relativos à Seguridade Social, que contempla a previdência social, saúde e 

assistência social.

10. A Assistência Social pode ser definida como a política pública, 

integrada por um conjunto de ações de iniciativa pública e da sociedade, 

que visa prover aos brasileiros com renda inferior aos mínimos legais, 

condições de inclusão na sociedade, através do atendimento às 

necessidades básicas, para o efetivo exercício dos direitos, que 

constituem a cidadania.

11. É por isso que, na Assistência Social, não existe o princípio da 

contrapartida, ou seja, o benefício recebido não depende de contribuição 

realizada, ao contrário do que acontece com os benefícios 

previdenciários.

12. Consoante prescreve o artigo 203, caput, da Constituição Federal, a 

assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente da contribuição à seguridade social.

13. Desta forma, os benefícios de caráter assistencial têm natureza 

não-contributiva, possuindo, dentre os seus objetivos a proteção à 

pessoa portadora de deficiência ou ao idoso, mediante o pagamento de um 

salário mínimo, desde que preenchidos os requisitos elencados no inciso 

V, do art. 203, da CF, regulamento pela Lei n.° 8.742/93 e Decreto n.° 

1744/95.

 14. A Lei n. 8.742/93, denominada Lei Orgânica da Assistência Social – 

LOAS, regulamentou o art. 203 da CF/88 e definiu a assistência social 

como Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos 

sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa 

pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades 

básicas.

15. A LOAS foi regulamentada pelo Decreto n. 1.744, de 8-12-1995, 

exigindo os seguintes requisitos:

a) comprovação da deficiência ou da idade mínima de 65 (sessenta e 

cinco) anos para o idoso não-deficiente;

b) renda familiar mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo;

c) não estar vinculado a nenhum regime de previdência social;

d) não receber benefício de espécie alguma.

16. Com efeito, a parte autora comprovou que é portadora de deficiência 

física, conforme perícia de fls. 78/80.

17. Ademais, conforme descrito no relatório social de fls. 62/68, o núcleo 

familiar é formado apenas pelo requerente, sendo que autor dependente 

de ajuda de parentes.

18. No tocante à renda familiar está se comprova pelo estudo social 

realizado na residência do requerente, onde fora constatado que este 

sobrevive com a ajuda de uma sobrinha, que o requerente não percebe 

salário e nem benefício previdenciário, sobrevivendo de ajuda de parentes 

e tendo como única renda proveniente do Programa Bolsa Família, sendo 

assim, o requerente preenche o requisito econômico previsto em lei, qual 

seja renda inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo.

19. O Relatório Social de fls. 58/63 é conclusivo ao afirmar que: “(...) 

Conforme visita domiciliar, observação e entrevista social no domicilio 

familiar da Sra Moizes Pereira da Silva, foi possível averiguar que possui 

um nível socioeconômico extremamente baixo, estando em extrema 

vulnerabilidade social, não possuindo renda. Desse modo, o Amparo 

Social para a pessoa com deficiência (BPC/LOAS) pode contribuir na 

inserção da PCD Moizes em espaços de promoção social, melhorando sua 

qualidade de vida.”

20. Para ilustrar o caso, colaciono os seguintes julgados, verbis:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LEI Nº 

8.742, DE 1993 (LOAS). REQUISITOS LEGAIS. IDADE SUPERIOR A 65 

ANOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. TERMO 

INICIAL A PARTIR DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 

APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL 

PROCEDENTE. 1. O benefício de prestação continuada é devido à pessoa 

com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não 

possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por 

sua família. 2. A família com renda mensal per capita inferior a ¼ do 

salário-mínimo não é capaz de prover de forma digna a manutenção do 

membro idoso ou portador de deficiência física (§ 3º, art. 20, Lei 8.742/93). 

Contudo, o legislador não excluiu outras formas de verificação da 

condição de miserabilidade. Precedentes do STJ, da TNU e desta Corte. 3. 

Outro benefício assistencial ou previdenciário, de até um salário-mínimo, 

pago a idoso, ou aposentadoria por invalidez de valor mínimo paga à 

pessoa de qualquer idade, não deverão ser considerados para fins de 

renda per capita; devendo-se excluir tanto a renda quanto a pessoa do 

cômputo para aferição do requisito (PEDILEF 200870950021545, JUIZ 

FEDERAL SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, TNU - Turma Nacional de 

Uniformização, DJ 15/09/2009). 4. A parte autora atendeu aos requisitos 

legais exigidos: idade superior a 65 anos e renda per capita inferior a ¼ do 

salário-mínimo, viabilizada pela exclusão da renda do cônjuge idoso (fls. 

16, 71, 104/105). 5. DIB: ajuizamento da ação. 6. A correção monetária: a 

partir do vencimento de cada prestação (Lei nº 6.899, de 8 de abril de 

1981, e MCJF). 7. Juros moratórios: 1% a.m. até a edição da Lei nº. 

11.960/2009, quando então serão devidos no percentual fixado por essa 

norma. Contam-se da citação, para as parcelas vencidas anteriormente a 

ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores. 8. 

Honorários advocatícios: 10% sobre o valor da condenação, 

correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação do 

acórdão, de acordo com a Súmula n. 111 do STJ e art. 20, § 3º, do CPC. 9. 

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. 

Tratando-se de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei n. 9.289/96, 

abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça. 10. Implantação 

imediata do benefício, nos termos do art. art. 461 do CPC - obrigação de 

fazer. 11. Apelação provida, nos termos dos itens 5 a 9. (TRF-1 - AC: 

63150 MG 0063150-18.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data de Julgamento: 20/02/2013, 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.115 de 22/03/2013)”.

21. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta JULGO PROCEDENTE, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, ante 

comprovação dos requisitos para sua concessão, para determinar ao 

requerido que conceda, no prazo de 30 (trinta) dias, benefício 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 307 de 642



assistencial, com multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a 

hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das 

demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio.

22. Para a data de início do benefício fixo a data do laudo pericial, qual 

seja, 31/01/2018 (fls. 78/80).

23. A correção monetária deverá incidir a partir do vencimento de cada 

prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 

e 148 do STJ. Os juros de mora deverão ser aplicados no percentual de 

1% a. m. até a edição da Lei n. 11.960/2009, quando então serão devidos 

no percentual de 0,5% a. m., contando-se da citação para as parcelas 

eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, 

para as que lhe são posteriores.

24. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

 25. 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.

26. Por exigência do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço 

constar nesta sentença: 1. Nome da Assistida: Moizes Pereira da Silva; 2. 

Benefício concedido, concessão de benefício assistencial; 3. Data de 

início do benefício: 31/01/2018 (data do laudo pericial, fls. 78/80); 4. Renda 

mensal inicial: 01 salário mínimo; 5. Data início do pagamento: 30 dias da 

intimação da sentença.

27. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

28. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P.R.I. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103924 Nr: 4087-70.2015.811.0008

 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: JOZIAS EZIDIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO - VIDA E PREVIDENCIA, 

USINAS ITAMARATI S/A, GUANABARA AGRICOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUIRSON DA SILVA ARANTES 

JUNIOR - OAB:17550/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B, CAMILA AZAMBUJA SOMMER DUTRA - OAB:19536/O, 

FELIPPE ZERAIK - OAB:30397, FERNANDA CRISTINA BOLIS - 

OAB:OAB/MT 17.819, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:MT/ 3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4062-MT, 

RICARDO MARTINS FIRMINO - OAB:253449-SP, SERGIO HENRIQUE K. 

KOBASYASHI - OAB:MT 6180

 Vistos,

Trata-se de Ação Ordinária Indenizatória para Pagamento de Sinistro e 

Dano Moral tendo como partes Jozias Ezidio Barbosa, Porto Seguro – Vida 

e Previdência, Usinas Itamarati S.A e Guanabara Agrícola. (qualificados 

nos autos).

 Às fls. 203/204-v° as partes formularam acordo, pugnando pela 

homologação do Juízo.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Ação Ordinária Indenizatória para Pagamento de Sinistro e 

Dano Moral tendo como partes Jozias Ezidio Barbosa, Porto Seguro – Vida 

e Previdência, Usinas Itamarati S.A e Guanabara Agrícola. (qualificados 

nos autos).

Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil, o acordo 

entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Custas e honorários na forma pactuada entre as partes.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

P. I. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113379 Nr: 3680-30.2016.811.0008

 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: MARIA MADALENA DE ALMEIDA SOUZA

 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:

 Vistos...

1. Maria Madalena de Almeida Souza, devidamente qualificada nos autos, 

propôs “AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE”, em face do “INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS”, 

Autarquia Federal, objetivando a implantação do benefício previdenciário - 

aposentadoria Rural por Idade, uma vez que sempre exerceu atividades 

rurícolas em regime de economia familiar.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 11/21. Em despacho 

inaugural, fora determinada a citação da parte requerida (fl. 22).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação 

alegando, em suma, não ter havido a comprovação dos requisitos legais 

necessários à concessão do benefício, pugnando ainda pela 

improcedência da ação (fls. 30/42).

 4. Às fls. 43/45v°, o patrono da parte autora apresentou impugnação à 

contestação, reiterando os argumentos aludidos na peça inaugural.

5. Às fls. 54 fora designada audiência. Durante a audiência de instrução e 

julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora, 

sendo que ao término do ato processual o (a) causídico (a) apresentou 

alegações finais remissivas. O réu, por sua vez, não compareceu a 

solenidade aprazada (fls. 59/61).

 6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher.

 8. Desta forma, analisando-se as provas documentais e testemunhais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 56 anos de idade, como se infere especialmente de 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 180 

meses, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, 

valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o entendimento 

jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de 

prova documental sobre a atividade rural em regime de economia familiar.

 9. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece 

que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a 

embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice 

também verificado na Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça.

 10. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm 

admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados mutatis 

mutandis:

 “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. 

RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE 

COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados documentos novos, 

consubstanciados em escritura de compra de imóvel rural e notas fiscais 

de produtor rural em nome do marido, é de se estender esta condição à 

sua mulher, com vistas à comprovação da atividade rurícola, para fins de 

aposentadoria por idade.” (destaquei – STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 

3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 

138). (...) “2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova 
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material devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em 

sintonia com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a 

prova testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. 

Inteligência da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é 

imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de 

carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a 

prova testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12).

11. No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora em seus próprios 

documentos encartados com a inicial e acostados posteriormente (fls. 

16/17). Importante frisar que o Instituto requerido não aportou documentos 

que demonstrem vínculos empregatícios urbanos, restando, assim, 

evidenciado sua atividade como rural, sendo comprovada a carência 

exigida pela lei para a concessão do benefício.

 12. Ainda vale ressaltar as declarações das testemunhas ouvidas, 

Serafim dos Anjos Bernardes de Souza e José Luiz dos Santos, nas quais 

se extrai o efetivo exercício de atividade rural em período imediatamente 

anterior à data em que cumpriu o requisito etário para obtenção do 

benefício, alegando que:

 Depoimento judicial da testemunha Serafim dos Anjos Bernardes de 

Souza: “Declara que conhece o Requerente há aproximadamente 20(vinte) 

anos. Que quando conheceu a autora, ela morava na área rural, na Sitio 

Nossa Senhora Aparecida no Município de Denise-MT; Que desde que 

conhece a autora, este sempre trabalhou na roça; Que na fazenda a 

autora criava galinhas, vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão e 

cultivava hortaliças tais como: alface, couve, almeirão, tomate, repolho, 

rabanete, para sua subsistência; Que sempre trabalhou na agricultura 

familiar; Que hoje a autora reside no Sitio Nossa Senhora Aparecida, no 

Município de Denise-MT. Que na Fazenda 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 seu 

marido ajuda a autora na lida rural, o sitio fica há 10 km da cidade, 

residindo há aproximadamente 30 (trinta) anos no Sitio Nossa Senhora 

Aparecida”. (fl. 60).

Depoimento judicial da testemunha José Luiz dos Santos: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 25(vinte e cinco) anos. Que 

quando conheceu a autora, ela morava na área rural, na Fazenda de 

propriedade do Sr. Rene Barbour, perto do Município de Denise-MT; Que 

desde que conhece a autora, este sempre trabalhou na roça; Que na 

fazenda a autora criava galinhas, vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão 

e cultivava hortaliças tais como: alface, couve, almeirão, tomate, repolho, 

rabanete, para sua subsistência; Que sempre trabalhou na agricultura 

familiar; Que hoje a autora reside no Sitio Nossa Senhora Aparecida, no 

município de Denise-MT. Que na Fazenda 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 a autora 

mora no referido sitio a 15 (quinze) anos e que seu marido ajuda a autora 

na lida rural, o sitio fica há 10 km da cidade”. (fl. 61).

13. Impondo-se, por isso, o acolhimento do pedido inaugural, 

assinalando-se a data da citação como início do benefício.

14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ.

 15. Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço 

constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Maria 

Madalena de Almeida Souza; 1.a. CPF n. 489.832.339-15; 1.b. Nome da 

mãe: Maria Marcolina de Oliveira; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria 

por Idade Rural; 3. Data inicial do Benefício: 18.08.2016 (data da citação - 

fl. 22); 4. Renda mensal inicial: 01 (um) salário mínimo; 5. Endereço do 

segurado: Sítio Nossa Senhora Aparecida, (rio Corredeira) Gleba Miru, 

município de Denise-MT; 6. Data do início do pagamento administrativo: 30 

dias da intimação da sentença.

 16. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.

17. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

 18. P. I. Cumpra-se.

19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117937 Nr: 6584-23.2016.811.0008

 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: ANA FRANCILINA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 17. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 18. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Ana Francilina Dias; 1.a. CPF n. 

853.850.001-59; 1.b. Nome da mãe: Madalena Justina de Araújo; 2. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do 

Benefício: 08.02.2017 (data da citação - fl. 70-v°); 4. Renda mensal inicial: 

01 (um) salário mínimo; 5. Endereço da segurada: Sitio Nossa Senhora 

Aparecida, lote 927, Assentamento Antônio Conselheiro, Barra do Bugres 

- MT; 6. Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação 

da sentença. 19. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas 

e despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.20. Por força da 

súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário 

pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o reexame 

necessário. 21. P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108964 Nr: 1118-48.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALTAMIR FRANCISCO DE ASSIS, INÊS 

NOGUEIRA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:12.983-MT, FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - OAB:20.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656

 19. Isto posto, e por tudo que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação ao cumprimento de sentença e extingo a liquidação de 

sentença ante a inexistência de título judicial hábil a comprovar ser a parte 

exequente detentora dos direitos elencados na sentença prolatada na 

Ação Civil Pública n° 94.00.08514-1 e, por conseguinte, extingo o feito com 

resolução de mérito. 20. Custas, se houver, pela parte exequente. 21. 

Transitado em Julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de praxe. P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118847 Nr: 111-84.2017.811.0008

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VANDA LEITE FIGUEIREDO

 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:

 19. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Vanda Leite Figueiredo em desfavor do INSS 

– Instituto Nacional do Seguro Social.20. Deixo de condenar em custas e 

honorários, posto que, a parte goza dos benefícios da gratuidade da 

justiça.21. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87251 Nr: 3042-02.2013.811.0008

 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: CFDP, JFDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:, MILTON CHAVES LIRA - OAB:OAB/MT 6330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 22. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta e com base no 

artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contido na exordial, e DEFIRO a GUARDA dos menores Francisco 

Ferreira de Souza e Franciele Ferreira de Souza aos requerentes Carmen 

Faria de Paula e Joaquim Francisco de Paula, e, por consequência, declaro 

extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, devendo os responsáveis prestarem 

compromisso de bem e fiel desempenho do encargo, mediante termo nos 

autos. 23. Lavre-se o termo de guarda nos termos do art. 32 do ECA.24. 

Isento de custas.25. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121985 Nr: 2017-12.2017.811.0008

 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: DINA CLOVALSQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:19362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 1. Dina Clovalsque, qualificada nos autos, ajuizou a presente ação em 

face do Instituto Nacional Do Seguro Social (INSS), alegando, em síntese, 

que sempre trabalhou nas lidas rurais e que sempre se dedicou aos 

afazeres rurícolas em regime de economia familiar, bem como, preenche 

todos os requisitos legais para concessão do benefício.

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 13/26. Em despacho 

inaugural, foi indeferida a antecipação de tutela pleiteada e determinada a 

citação da parte requerida (fl. 27/28).

3. Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação, 

pugnando em síntese, pela improcedência da ação (fls. 32/56).

 4. A parte autora impugnou a contestação, reiterando os argumentos da 

exordial (fls. 59/61).

 5. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte autora, sendo que ao término do ato 

processual o(a) causídico(a) apresentou alegações finais remissivas. O 

réu, por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada (fls. 73/75).

 6. Encerrada a instrução, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento. Decido.

 7. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

8. Em relação ao prequestionamento invocado pelo Instituto Réu acerca do 

direito pleiteado pela parte, a sentença não fere nenhum dispositivo de lei 

federal nem tampouco nenhuma norma constitucional prevista em nossa 

carta magna.

9. Por outro lado, o requerido merece razão ao afirmar que não houve um 

início de prova material suficiente para que fosse comprovado pela prova 

testemunhal, haja vista que não foram acostados documentos que 

reforcem as alegações da parte autora.

 10. Apesar das testemunhas Quintino Antônio da Silva e Antônio Ferreira 

de Amorim que conhecem a parte requerente há muitos anos, alegando 

que:

Depoimento judicial da testemunha Antônio Ferreira de Amorim: ““Declara 

que conhece o Requerente há aproximadamente 25(vinte e cinco) anos. 

Que quando conheceu a autora, ela morava na área rural, na Fazenda de 

propriedade do Sr. Rene Barbour, perto do Município de Barra do 

Bugres-MT; Que desde que conhece a autora, este sempre trabalhou na 

roça; Que na fazenda a autora criava galinhas, plantava arroz, milho, 

feijão para sua subsistência; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; 

Que hoje a autora reside na Fazenda do Tucum, pesqueiro. Que na 

Fazenda 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 atualmente a autora mora em 

propriedade do senhor Rene Barbour, em um pesqueiro. Que a autora 

nunca trabalhou na cidade, sempre trabalhou na roça” (fl. 75).

Depoimento judicial da testemunha Quintino Antônio da Silva: “Declara que 

conhece o Requerente há mais de 30(trinta) anos. Que quando conheceu 

a autora, ela morava na área rural, na Fazenda de propriedade do Sr. 

Rene Barbour, perto do 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 mandioca, arroz, feijão, rabanete, 

para sua subsistência; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; Que 

hoje a autora reside no pesqueiro Tucum em Barra do Bugres-MT. Que na 

Fazenda 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 morou mais de 20 anos próximo 

a autora, na propriedade do Sr. Renê Barbour”. (fl. 74).

11. Desta forma, não há nos autos a comprovação do período de carência 

exigido, havendo, inclusive, vínculo empregatício urbano por parte da 

autora, conforme se extrai dos documentos acostados pelo Instituto 

requerido às fls. 31, o que demonstra, portanto, contradição com as 

alegações da peça vestibular. Sendo assim, não restou comprovada a 

atividade rural exercida, tal como fora sustentado pela parte demandante, 

evidenciando que a pretensão inicial não merece ser acolhida.

12. Nesta toada, segundo o art. 12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado 

especial:

 Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 13. Além do mais, o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 

individualmente é exercida em condições de mútua dependência, 

colaboração e sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

 14. Analisando os documentos juntados pela parte autora na inicial, 

concluo que estes não são aptos como início de prova material para 

demonstrar a atividade rural exercida pela mesma, muito menos o lapso 

temporal de exercício de atividade rurícola, dessa forma assiste razão o 

requerido em afirmar que a parte requerente não comprovou o exercício 

de atividade rural e nem a atividade durante o período legal.
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 15. Devo consignar que a parte autora não preenche o requisito 

comprobatório de exercício em atividade rural em regime de economia 

familiar, como exige a lei, posto que, não ficou comprovado o período de 

carência, bem como o vínculo de trabalhador rural, tendo em vista a 

ausência de documentos para confirmar tal atividade. Neste caso é 

forçoso afirmar que a parte autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em 

razão de não preencher os requisitos exigidos pelo artigo 143 da Lei 

8.213/91, que verbera:

“Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório 

no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, 

ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a 

partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício”.

16. A jurisprudência é firme nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. 

PROVA MATERIAL. CNIS. TRABALHO URBANO. DEPOIMENTO 

TESTEMUNHAL. SÚMULAS 149/STJ e 27/TRF-1ª REGIÃO. REQUISITOS 

LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONCESSÃO INDEVIDA. 1. Em que pese 

constar dos autos início de prova material (certidão de casamento), não 

restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, em número de 

meses referente à carência exigida para o benefício, segundo a tabela de 

transição do art. 142 da Lei 8.213/91, vez que informações do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais - CNIS e do Sistema Único de Benefícios 

DATAPREV atestam o exercício de atividade urbana por parte do 

ex-marido da autora por expressivo período dentro da carência, restando 

infirmada, portanto, a condição de rurícola constante dos documentos 

apresentados. 2. Com o advento da Lei n.º 11.718 de 20.06.2008, a qual 

acrescentou os §§ 3º e 4º ao art. 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento 

jurídico passou a admitir expressamente a soma do tempo de exercício de 

labor rural ao período de trabalho urbano, para fins de concessão do 

benefício da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem. Entretanto, não se aplicam, 

no presente caso, os referidos dispositivos, tendo em vista que não há 

nos autos prova material de exercício da atividade rural por parte da 

autora posterior à atividade urbana exercida pelo ex-marido. 3. A 

produção de prova exclusivamente testemunhal é insuficiente à 

comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário, nos termos das Súmulas 149 do STJ e 27 deste Tribunal. 4. 

A parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria rural por idade, 

previsto nos arts. 143 e 11, VII, ambos da Lei 8.213/91, porquanto as 

provas testemunhais e documentais produzidas nos autos não foram 

suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola durante o período 

de carência. 5. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 59705 

MG 0059705-89.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/03/2013, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1129 de 12/04/2013)”.

17. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Dina Clovalsque em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

 18. Deixo de condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza 

dos benefícios da gratuidade da justiça.

19. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 38211 Nr: 549-91.2009.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX MARQUES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio do Carmo Adorno - 

OAB:8.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Vistos,

1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por Itau Seguros S.A, em 

síntese, omissão na r. sentença de fls. 177/177-v°.

 2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 4. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

5. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131281 Nr: 7274-18.2017.811.0008

 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: BENEDITO JULIANO MACIEL

 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:

 25. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Benedito Juliano Maciel em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.26. Deixo de condenar em 

custas e honorários, posto que, a parte goza dos benefícios da gratuidade 

da justiça.27. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades 

legais, arquivem-se.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 107375 Nr: 158-92.2016.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA MAGALHÃES CARDOSO, JCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON PEREIRA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:, JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - OAB:15877-O

 Vistos...

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...);

II - A obrigação for satisfeita;

No caso dos autos, percebe-se pelos documentos (fls. 119/127v°), que 

houve a total quitação do débito.

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 100363 Nr: 1870-54.2015.811.0008
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Leite Maia Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pela exequente (fls. 138), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 124/125, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 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:

 20. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 21. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Linda de Barros Pereira; 1.a. 

CPF n. 488.856.301-20; 1.b. Nome da mãe: Valdiomar dos Anjos de 

Barros; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data 

inicial do Benefício: 01.10.2009 (data da citação - fl. 27-v°); 4. Renda 

mensal inicial: 01 (um) salário mínimo; 5. Endereço da segurada: Rua 7 de 

Setembro, casa de madeira amarela, Assari, Barro do Bugres - MT; 6. Data 

do início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 

22. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.23. Por força da súmula 490 do STJ, 

transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, 

remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o reexame necessário. 24. P. 

I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 96070 Nr: 5261-51.2014.811.0008

 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: NEUZA RODRIGUES FONTES, VALDEVINO MILANI, 

VERA LUCIA MILANI, NAIR MILANI, OVIDIO MILANI, JOELITA GOMES 

PINHEIRO, ALTINO BECKER, AURINO RODRIGUES SILVA, WALTER UDSON 

FERNANDES, NOERLINA BESERRA DA SILVA, LUCIMAR COSTA LIRA, 

ROMALINA DAMASIO MACHADO, JOÃO MEIRA MACHADO, VALQUIDES 

ALVES DE OLIVEIRA, MANOEL LOUREIRO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10.621/MT, PÉRSIO OLIVEIRA LANDIM - OAB:12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA TEREZA BASILIO - 

OAB:RJ 74.802, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:OAB/MT 13.242-A

 21. Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO e declaro extinto o 

processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, II do Código 

de Processo Civil.22. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas do processo, bem como honorários advocatícios que arbitro em 

10% sobre o valor da causa.23. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de praxe. P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 50696 Nr: 1743-58.2011.811.0008

 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: GALDINA LEITE DA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.9798.969-B/MT, Jose Carlos Pires Ortega - OAB:14.075-A, 

JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:8973, Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Galdina Leite da Gama, devidamente qualificada nos autos, propôs 

“AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE DE TRABALHADOR RURAL”, em 

face do “INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS”, Autarquia 

Federal, objetivando a implantação do benefício previdenciário - 

aposentadoria Rural por Idade, uma vez que sempre exerceu atividades 

rurícolas em regime de economia familiar.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 11/15. Em despacho 

inaugural, foi determinada a citação da parte ré (fl. 16/17).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação 

alegando, em suma, ausência de interesse processual (fls. 21/35).

4. A parte autora apresentou impugnação à contestação, requerendo em 

síntese, a procedência da exordial (fl. 41/46).

5. Houve audiência de instrução e julgamento, sendo a sentença prolatada 

no referido ato, julgando-se procedente o pedido inicial (fls. 62/65).

6. A parte requerida, por sua vez, interpôs recurso de apelação 

postulando pela reforma da sentença arguindo, em resumo, falta de 

interesse de agir (fls. 69/78).

7. A parte requerente apresentou contrarrazões (fl. 81/85).

8. O recurso foi parcialmente provido pelo E. Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, nos termos do voto da relatora (fls. 93/102).

 9. A parte requerida apresentou Recurso Especial, requerendo remessa 

dos autos ao C. Superior Tribunal de Justiça, sustentando, em síntese, que 

houve violação a legislação federal (fls. 104/112).

10. A parte demandada ainda apresentou Recurso Extraordinário, 

esperando juízo positivo de admissibilidade e consequente remessa dos 

autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que ocorreu violação ao 

dispositivo constitucional (fls. 115/133).

11. O E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região acolheu o entendimento 

esposado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 631.240, ordenando o encaminhamento dos autos a este 

Juízo para que fossem adotadas as providências determinadas pelos 

Tribunais Superiores (fls. 137/138).

 12. A parte requerente aportou cópia do indeferimento administrativo (fls. 
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142/143).

13. A parte ré, devidamente intimada, apresentou contestação, pleiteando, 

em suma, pela improcedência da ação (fls. 146/154).

14. A parte autora devidamente citada não apresentou impugnação à 

contestação (fls. 158).

15. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte demandante, sendo que ao término do 

ato processual o(a) causídico(a) apresentou alegações finais remissivas. 

O réu, por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada (fls. 

169/171).

16. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

17. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher.

 18. Desta forma, analisando-se as provas documentais e testemunhais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 55 anos de idade, como se infere especialmente de 

seu registro geral e dos demais documentos anexados à inicial. Resta 

analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima indispensável 

ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses idêntico à 

carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 180 meses, à 

luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, valendo 

registrar, a respeito desses outros requisitos, o entendimento 

jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de 

prova documental sobre a atividade rural em regime de economia familiar.

 19. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, 

estabelece que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil 

suficiente a embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador 

rural, óbice também verificado na Súmula nº 149 do Superior Tribunal de 

Justiça.

 20. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm 

admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados mutatis 

mutandis:

 “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. 

RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE 

COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados documentos novos, 

consubstanciados em escritura de compra de imóvel rural e notas fiscais 

de produtor rural em nome do marido, é de se estender esta condição à 

sua mulher, com vistas à comprovação da atividade rurícola, para fins de 

aposentadoria por idade.” (destaquei – STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 

3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 

138). (...) “2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em 

sintonia com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a 

prova testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. 

Inteligência da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é 

imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de 

carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a 

prova testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12).

21. No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora em seus próprios 

documentos encartados com a inicial. Importante frisar que o Instituto 

requerido não aportou documentos que demonstrem vínculos 

empregatícios urbanos, restando, assim, evidenciado sua atividade como 

rural, sendo comprovada a carência exigida pela lei para a concessão do 

benefício.

 22. Ainda vale ressaltar as declarações das testemunhas ouvidas, 

Sebastião Pedroso de Barros e Eunice Gonçalves de Souza, nas quais se 

extrai o efetivo exercício de atividade rural em período imediatamente 

anterior à data em que cumpriu o requisito etário para obtenção do 

benefício, alegando que:

 Depoimento judicial da testemunha Sebastião Pedroso de Barros: “Declara 

que conhece o Requerente há aproximadamente 59(cinquenta e nove) 

anos. Que quando conheceu a autora, ela morava na área rural, no Vão 

Grande, do 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 e cultivava hortaliças tais 

como: alface, mandioca, para sua subsistência; Que sempre trabalhou na 

agricultura familiar; Que não sabe informar onde a autora reside 

atualmente , mas que a autora é de Vão grande. Que na Fazenda a autora 

nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que a autora nunca 

trabalhou na cidade”. (fl. 170).

Depoimento judicial da testemunha Eunice Gonçalves de Souza: “Declara 

que conhece o Requerente há aproximadamente 30(trinta) anos. Que 

quando conheceu a autora, ela morava na área rural, no Vão Grande, do 

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 milho, mandioca, banana e cultivava hortaliças tais como: 

cebolinha, coentro para sua subsistência; Que sempre trabalhou na 

agricultura familiar; Que hoje a autora reside na cidade de Barra do 

Bugres-MT, há 03 anos, para cuidar de uma prima doente, mas sempre 

morou no Vão Grande. Que na Fazenda 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 a 

autora tem mais de 5 (cinco) parentes na região de Vão Grande, residindo 

na residência de parentes, não tendo propriedade própria”.. (fl. 171).

23. Impondo-se, por isso, o acolhimento do pedido inaugural, 

assinalando-se a data da citação como início do benefício.

24. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ.

 25. Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço 

constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Galdina 

Leite da Gama; 1.a. CPF n. 698.756.261-04; 1.b. Nome da mãe: Lenina 

Inácia Soares; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. 

Data inicial do Benefício: 29.06.2011 (data da citação - fl. 16/17); 4. Renda 

mensal inicial: 01 (um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Rua Rio 

Negro, nº 411, Bairro Maracanã, município de Barra do Bugres-MT; 6. Data 

do início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença.

 26. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.

27. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

 28. P. I. Cumpra-se.

29. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 124931 Nr: 3694-77.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NABOR MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO AUGUSTO GRADIM 

PIMENTA - OAB:226.496, FELIPE GRADIM PIMENTA - OAB:308.606, 

JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 14. Isso posto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, 

fazendo-o com fundamento nos arts. 332, § 1º e 487, II, ambos do 

NCPC.15. No que concerne ao pagamento das custas e taxas judiciais, 

bem como aos honorários advocatícios, deixo de condenar a parte 

Exequente, vez que o feito tramita sob o pálio da Gratuidade da Justiça. 

16. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de praxe. 17. Publique-se. Intime-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53013 Nr: 3766-74.2011.811.0008

 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: ALICE DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte embargada concordou com o 

cálculo apresentada pela embargante (fls. 174), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 148, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 35234 Nr: 1618-95.2008.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10603/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pela exequente (fls. 149-v°), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 145/147, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 82632 Nr: 4352-77.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES AMAJUNEPÁ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 19. 19. Isto posto, e com fulcro no artigo 42 da Lei 8.213/91, JULGO 

PROCEDENTE para determinar que o requerido implante o benefício de 

aposentadoria por invalidez, devido a partir da data do laudo oficial deste 

juízo, assim sendo, 22/02/2017, com multa diária de R$ 100,00 (cem reais) 

para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo 

das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio, 

motivo pelo qual julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.20. A correção 

monetária e os juros monetários deverão incidir a partir do vencimento de 

cada parcela, na forma do art. 1.º, F, da Lei n. 9.494/97, nos termos das 

Súmulas 43 e 148 do STJ.21. Condeno o INSS ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos 

do art. 85, § 3º do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o 

requerido no pagamento das custas e despesas processuais por ser 

isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.22. Por 

força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem recurso 

voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o 

reexame necessário.23. Por exigência do que dispõe o Provimento n.º 

20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: Alcides 

Amajunepá; 2. Benefício concedido: Aposentadoria por Invalidez; 3. Data 

de início do benefício: 22/02/2017 (fls. 80/81); 4. Renda mensal inicial: 

Base de cálculo do rendimento mensal da parte requerente; 5. Data início 

do pagamento: 30 dias da intimação da sentença. 24. Com o trânsito em 

julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 89846 Nr: 198-45.2014.811.0008

 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: JORGINA DIAS CARVALHO

 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,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pela exequente (fls. 101-v°), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 99/100, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 
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tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 55172 Nr: 1372-60.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE LIMA LAGE

 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,

 1. Levando-se em consideração que a parte embargada concordou com o 

cálculo apresentada pela embargante (fls. 169), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 166, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 92701 Nr: 2659-87.2014.811.0008

 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: ERICAH DE ALMEIDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDER ALVES MASSON, AREADNE ALVES 

MASSON PIMENTA, ADALBERTO ALVES MASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILA PRESTES CAPATTO - 

OAB:8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2933

 Vistos...

1. Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade “Post Mortem” 

proposta por Ericah de Almeida Souza, em face de Helder Alves Masson, 

Areadne Alves Masson Pimenta e Adalberto Alves Masson (qualificados 

nos autos).

 2. Alega a requerente, que sua genitora Sra. Maria Tereza de Almeida 

Souza, manteve um relacionamento amoroso com o Sr. Sebastião Antonio 

Masson.

 3. Ademais, sustenta ainda que o com o falecimento do requerido, não 

fora possível o reconhecimento amigável da paternidade por parte do de 

cujus, razão pela qual a autora ajuizou a presente ação.

 4. Recebida a exordial (fl. 18/18v°), fora designada audiência de 

conciliação e determinada a citação e intimação do requerido para 

comparecer a tal solenidade.

 5. Na sessão de mediação (fl. 135/135v°), a parte autora manifestou pela 

extinção dos autos, ante o teor do laudo pericial aportado às (fls. 136/138) 

apresentando resultado negativo com 100% de exclusão da paternidade.

 6. Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

7. Diante da presença dos pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, sendo que as partes são 

legítimas e estão bem representadas, motivo pelo qual passo a análise do 

meritum causae.

8. Segundo a exordial, a mãe da investigante teve um relacionamento 

amoroso com o investigado. Aduz ainda, que com o falecimento do 

requerido, não fora possível o reconhecimento amigável da paternidade.

 9. Realizado o exame pericial - DNA (fls. 136/138) efetivado por DNA 

VIDA – Exames de DNA, ficou constatado que a paternidade da 

investigante Ericah de Almeida Souza não é de Sebastião Antonio Masson. 

Às fls. 138, do exame pericial, descreve o perito: “Os resultados obtidos 

apontam para não existência de vínculo genético entre o suposto pai o Sr. 

Sebastião Antonio Masson e Ericah de Almeida Souza”.

 10. Em síntese, com a conjunção dos estudos estatísticos acima 

relatados, conjugando todo o conjunto de elementos probatórios trazidos 

aos autos, exame e perícia, conclui-se que realmente o investigado, ora 

réu, não é o pai biológico de Ericah de Almeida Souza.

11. Em relação ao exame do DNA, ressalta-se que constitui, atualmente, 

segundo a melhor doutrina e entendimento jurisprudencial dominante, na 

prova mais segura nas ações de investigação de paternidade, cujo 

resultado forma elemento de convicção definitivo para atribuição ou 

exclusão de paternidade. Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C 

ALIMENTOS - PROCEDENTE - EXAME DE DNA - COMPROVAÇÃO DE 

EXISTÊNCIA DE VÍNCULO GENÉTICO - PATERNIDADE CONFIGURADA - 

APELO PARA NOVA PERÍCIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE 

CONTESTAÇÃO ESPECÍFICA DO LAUDO - OMISSÃO DO RÉU PARA 

EFETUAR O DEPÓSITO DO VALOR DO NOVO EXAME QUE REQUEREU EM 

PRIMEIRO GRAU - RECURSO PROCRASTINATÓRIO - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A simples inconformidade da parte, 

discordando da conclusão do exame, não é motivo para a renovação da 

perícia, tendo em vista que feito por laboratório idôneo e por meio 

usualmente utilizado para fins de se comprovar ou não a paternidade. 2. O 

interesse pelo segundo exame de DNA era único do recorrente, somente 

tendo sido deferido por liberalidade do Julgador e certeza da parte autora, 

no que tange à paternidade, nada justificando a inércia. (TJ-PR , Relator: 

Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 06/07/2011, 12ª Câmara Cível).

 12. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque nos arts. 487, I, do Digesto Processual Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO veiculado no Petitório Inaugural, face a prova 

colhida nos autos.

 13. No que concerne ao pagamento das custas e taxas judiciais, bem 

como aos honorários advocatícios, deixo condenar ambas as partes, vez 

que o feito tramita sob o pálio da Justiça Gratuita.

14. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126738 Nr: 7138-55.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMB, FFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de ação de Execução de Alimentos proposta por Vitoria 

Marcela Bento da Silva, representado por sua genitora Franscisneia 

Francísa Bento, em desfavor de Edinilton Antonio da Silva (qualificados 

nos autos).

 2. Em despacho de fl. 14/14-v° foi ordenada a citação do Executado para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da quantia executada nos 
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autos, sob pena de constrição de bens.

 3. Às fls. 21, a parte exequente informou que a parte executada pagou 

integralmente o débito.

 4. Vieram-me os autos conclusos.

5. É o relatório. Fundamento. Decido.

 6. Com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente 

demanda foi solucionado, não havendo mais razão para o prosseguimento 

do feito. Logo, à luz do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

(Omissis)

II – a obrigação for satisfeita;

(...)”

7. Deste modo, diante do adimplemento do débito alimentar, declaro extinta 

a presente Ação de Execução de Alimentos, nos termos do artigo 487, I 

c/c art. 924, II, do Código de Processo Civil.

8. Sem condenação em custas e honorários, vez que o feito tramita sob o 

pálio da justiça gratuita.

9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 128398 Nr: 5585-36.2017.811.0008

 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: ANTONIO ALVES DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 19. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 20. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Antônio Alves Dantas; 1.a. CPF 

n. 556.216.515-53; 1.b. Nome da mãe: Virginia Maria da Conceição; 2. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do 

Benefício: 02.10.2017 (data da citação - fl. 33-v°); 4. Renda mensal inicial: 

01 (um) salário mínimo; 5. Endereço da segurada: Rua dos Girassóis, nº 

905, Jardim Alvorecer, Barra do Bugres - MT; 6. Data do início do 

pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 21. Deixo de 

condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais 

por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. 

Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que 

ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código 

de Processo Civil.22. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o 

prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos 

ao TRF 1º Região para o reexame necessário. 23. P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 127206 Nr: 4854-40.2017.811.0008

 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: EVANILDE DE MOURA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 18. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Evanilde De Moura Nascimento em desfavor 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.19. Deixo de condenar em 

custas e honorários, posto que, a parte goza dos benefícios da gratuidade 

da justiça.20. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades 

legais, arquivem-se.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133734 Nr: 803-49.2018.811.0008

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUIS CAMILO DE ARAUJO, GERALDA SOARES DE 

ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE CARVALHO, ELETROMAR 

MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SILVA PINHEIRO - 

OAB:21180/O, GIVANILDO GOMES - OAB:12635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252

 Vistos...

1. Trata-se de Embargos de Terceiro c/c Pedido de Tutela Antecipada de 

Evidência, proposta por Luis Camilo de Araujo e Geralda Soares de Araujo 

em face de Marcelo de Carvalho e Eletromar Móveis e Eletrodomésticos 

Ltda (qualificados nos autos).

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 17/43. Às fls. 59/60v°, 

fora deferida a tutela pleiteada, bem como ordenada a citação do réu e 

designada audiência de conciliação.

3. Às fls. 68/68v° as partes entabularam acordo, requerendo sua 

homologação.

4. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

5. Embora sejam de fato e de direito as questões postas a exame, a rigor, 

não demandam a realização de qualquer outra prova, sendo, pois, 

suficientes as até aqui produzidas, daí por que passo a julgar 

antecipadamente o presente feito, conforme preceitua o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil.

6. Estando as partes bem representadas, existindo concordância quanto à 

dissolução do vínculo matrimonial pelo divórcio, alternativa não resta 

senão o deferimento do pedido de homologação, nos termos do art. 487, 

inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil.

7. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil.

8. Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis competente, para o 

cancelamento do registro de penhora.

 9. Custas e honorários, na forma pactuada entre as partes.

10. Intimem-se as partes acerca da sentença prolatada.

11. Notifique-se o representante do Parquet.

12. Tendo em vista que as partes desistiram do prazo recursal (fls. 

68/68v°), arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxes.

13. Expeça-se o necessário.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 26601 Nr: 2955-90.2006.811.0008

 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: MARGARETE DE MATOS ROLDÃO BELLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA BELLINI, LEONARDOROLDÃO 

BELLINI, JAQUELINE ROLDÃO BELLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roney Marcos Ferreira - 

OAB:10316, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:10316/O

 Vistos,

 Trata-se de abertura de Inventário – Rito de Arrolamento Sumário 

requerido por Margarete de Matos Roldão Bellini, Leonardo Roldão Bellini e 

Jaqueline Roldão Bellini, todos qualificados.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 05/41.

 Às fls. 149/149-v°, em Audiência de Mediação as partes formularam 
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acordo, pugnando pela homologação do Juízo.

É o relatório. Passo a decidir.

Analisando os autos, verifica-se que todos os herdeiros são maiores e 

capazes.

As partes exibiram partilha amigável em favor de Margarete de Matos 

Roldão Bellini, Leonardo Roldão Bellini e Jaqueline Roldão Bellini (fls. 

149/149-v°), em relação aos bens deixados pelo falecido João Batista 

Bellini.

 Foram apresentadas as certidões negativas de tributos relativos ao 

falecido e aos bens do espólio, referentes às Fazendas Municipal, 

Estadual e Federal, bem como a guia quitada de recolhimento do ITCD 

emitida pela Secretaria da Fazenda (fl. 100, 133/138, 141/145), estando 

preenchidos todos os requisitos legais para homologação do presente 

arrolamento.

Diante do exposto e com tais considerações, HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha de fls. 108/119 

e 149/149-v°, relativa aos bens deixados pelo falecido João Batista Bellini, 

ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros e, por 

consequência julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, III do Código de Processo Civil.

Cientifique-se a Fazenda Pública Estadual.

Publique-se. Registre-se.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 95068 Nr: 4560-90.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

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

manifeste o que entender de direito, sob pena de arquivamento do feito.

Em caso de inércia e mera reiteração pedido já indeferido pelo Juízo, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo, independentemente de 

nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 81447 Nr: 3122-97.2012.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVA MARQUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320/MT

 Vistos,

1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por Gilvan Marques 

Gomes, em síntese, omissão na r. sentença de fls. 183.

 2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 4. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

5. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120679 Nr: 1236-87.2017.811.0008

 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: DIVINO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 1. Divino Alves de Oliveira, qualificado nos autos, ajuizou a presente ação 

em face do Instituto Nacional Do Seguro Social (INSS), alegando, em 

síntese, que sempre trabalhou nas lidas rurais e que sempre se dedicou 

aos afazeres rurícolas em regime de economia familiar, bem como, 

preenche todos os requisitos legais para concessão do benefício.

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 13/26. Em despacho 

inaugural, foi indeferida a antecipação de tutela pleiteada e determinada a 

citação da parte requerida (fl. 27/27v°).

3. Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação, 

pugnando em síntese, pela improcedência da ação (fls. 40/64).

 4. A parte autora impugnou a contestação, reiterando os argumentos da 

exordial (fls. 66/71).

 5. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte autora, sendo que ao término do ato 

processual o(a) causídico(a) apresentou alegações finais remissivas. O 

réu, por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada (fls. 90/92).

 6. Encerrada a instrução, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento. Decido.

 7. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

8. Em relação ao prequestionamento invocado pelo Instituto Réu acerca do 

direito pleiteado pela parte, a sentença não fere nenhum dispositivo de lei 

federal nem tampouco nenhuma norma constitucional prevista em nossa 

carta magna.

9. Por outro lado, o requerido merece razão ao afirmar que não houve um 

início de prova material suficiente para que fosse comprovado pela prova 

testemunhal, haja vista que não foram acostados documentos que 

reforcem as alegações da parte autora.

 10. Apesar das testemunhas Manuel Rodrigues Silva e Francisco Jose 

Bernardo que conhecem a parte requerente há muitos anos, alegando 

que:

Depoimento judicial da testemunha Francisco Jose Bernardo: “Declara que 

conhece o Requerente há 28(vinte e oito) anos. Que quando conheceu a 

parte autora, ela morava na área rural, perto da Vila Assentamento 

Caramujo, perto do Distrito de Cuverlândia-MT; Que desde que conhece a 

autora, este sempre trabalhou na roça; Que na fazenda a autora criava 

galinhas, plantava banana, feijão, abacaxi, para sua subsistência; Que 

sempre trabalhou na agricultura familiar e também que vendia frango; Que 

hoje a parte autora reside no Assentamento São José Município de Nova 

Olímpia-MT. Que na Fazenda a autora nunca teve máquinas agrícolas ou 

empregados; Que a autora nunca trabalhou na cidade, e sempre residiu 

em área rural.”. Dada a palavra ao Advogado, respondeu as seguintes 

perguntas. Que a sua propriedade no assentamento São José é menor de 

5 (cinco) alqueiro e atualmente reside no referido assentamento plantando 

para subsistência sem outro tipo de renda” (fl. 91).

Depoimento judicial da testemunha Manuel Rodrigues Silva: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 24(vinte e quatro) anos. Que 

quando conheceu a autora, ela morava na área rural, região do 

Assentamento Caramujo; Que desde que conhece a autora, este sempre 

trabalhou na roça; Que o sitio em que a parte autora criava galinhas, 

porcos, plantava banana, mandioca, feijão, para sua subsistência; Que 

sempre trabalhou na agricultura familiar; Que hoje a parte autora reside no 

Assentamento São José, Município de Nova Olímpia-MT. Que na Fazenda 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 autor sobrevive das plantações do 

Assentamento São José e que a área do Assentamento é menor que 5 
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(cinco) alqueiros” (fl. 90).

11. Desta forma, inexiste nos autos a comprovação do período de 

carência exigido, havendo, inclusive, vínculos empregatícios urbanos tanto 

por parte da autora, quanto por parte de seu cônjuge, conforme se extrai 

dos documentos acostados pelo Instituto requerido (fls. 32/39), o que 

contradiz, portanto, as alegações da peça vestibular. Sendo assim, não 

restou comprovada a atividade rural exercida, tal como fora sustentado 

pela parte demandante, evidenciando que a pretensão inicial não merece 

ser acolhida.

12. Nesta toada, segundo o art. 12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado 

especial:

 Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 13. Além do mais, o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 

individualmente é exercida em condições de mútua dependência, 

colaboração e sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

 14. Analisando os documentos juntados pela parte autora na inicial, 

concluo que estes não são aptos como início de prova material para 

demonstrar a atividade rural exercida pela mesma, muito menos o lapso 

temporal de exercício de atividade rurícola, dessa forma assiste razão o 

requerido em afirmar que a parte requerente não comprovou o exercício 

de atividade rural e nem a atividade durante o período legal.

 15. Devo consignar que a parte autora não preenche o requisito 

comprobatório de exercício em atividade rural em regime de economia 

familiar, como exige a lei, posto que, não ficou comprovado o período de 

carência, bem como o vínculo de trabalhador rural, tendo em vista a 

ausência de documentos para confirmar tal atividade. Neste caso é 

forçoso afirmar que a parte autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em 

razão de não preencher os requisitos exigidos pelo artigo 143 da Lei 

8.213/91, que verbera:

“Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório 

no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, 

ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a 

partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício”.

16. A jurisprudência é firme nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. 

PROVA MATERIAL. CNIS. TRABALHO URBANO. DEPOIMENTO 

TESTEMUNHAL. SÚMULAS 149/STJ e 27/TRF-1ª REGIÃO. REQUISITOS 

LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONCESSÃO INDEVIDA. 1. Em que pese 

constar dos autos início de prova material (certidão de casamento), não 

restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, em número de 

meses referente à carência exigida para o benefício, segundo a tabela de 

transição do art. 142 da Lei 8.213/91, vez que informações do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais - CNIS e do Sistema Único de Benefícios 

DATAPREV atestam o exercício de atividade urbana por parte do 

ex-marido da autora por expressivo período dentro da carência, restando 

infirmada, portanto, a condição de rurícola constante dos documentos 

apresentados. 2. Com o advento da Lei n.º 11.718 de 20.06.2008, a qual 

acrescentou os §§ 3º e 4º ao art. 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento 

jurídico passou a admitir expressamente a soma do tempo de exercício de 

labor rural ao período de trabalho urbano, para fins de concessão do 

benefício da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem. Entretanto, não se aplicam, 

no presente caso, os referidos dispositivos, tendo em vista que não há 

nos autos prova material de exercício da atividade rural por parte da 

autora posterior à atividade urbana exercida pelo ex-marido. 3. A 

produção de prova exclusivamente testemunhal é insuficiente à 

comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário, nos termos das Súmulas 149 do STJ e 27 deste Tribunal. 4. 

A parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria rural por idade, 

previsto nos arts. 143 e 11, VII, ambos da Lei 8.213/91, porquanto as 

provas testemunhais e documentais produzidas nos autos não foram 

suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola durante o período 

de carência. 5. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 59705 

MG 0059705-89.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/03/2013, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1129 de 12/04/2013)”.

17. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Divino Alves de Oliveira em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

 18. Deixo de condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza 

dos benefícios da gratuidade da justiça.

19. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 143268 Nr: 6885-96.2018.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LUIS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY WALMOR SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24.838/O, CELSO ROBERTO VIEIRA - OAB:12983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, na forma 

da redação do artigo 919, §1º do CPC, uma vez que o Juízo não se 

encontra seguro por penhora, depósito e tampouco por caução suficiente, 

bem como não vislumbro que o prosseguimento do feito possa causar ao 

executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

 Nos termos do artigo 920, I, do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

Embargado para responder à presente ação em 15 (quinze) dias, devendo 

manifestar-se, ainda, acerca do oferecimento de bem à penhora constante 

na exordial.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118920 Nr: 169-87.2017.811.0008

 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: SIDNEY MARQUES JÚNIOR, MOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNA ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 Vistos;

1. Trata-se de AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS C/C 

REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, VISITA E TUTELA ANTECIPADA 

proposta por SIDNEY MARQUES JÚNIOR, no interesse do menor MATHEUS 

OLIVEIRA MARQUES, em face de WAGNA ALVES DE OLIVEIRA 

(qualificados nos autos).

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 17/30. Em despacho 

inaugural fora deferido parcialmente o pleito liminar, e determinada à 

citação da parte requerida, bem como designada audiência de conciliação. 

(fls. 31/31-vº).

3. Às fls. 165/165-vº, as partes entabularam acordo, requerendo sua 
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homologação.

4. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

5. Embora sejam de fato e de direito as questões postas a exame, a rigor, 

não demandam a realização de qualquer outra prova, sendo, pois, 

suficientes as até aqui produzidas, daí por que passo a julgar 

antecipadamente o presente feito, conforme preceitua o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil.

6. Estando as partes bem representadas, existindo concordância quanto 

ao direito de visita, exercício de guarda do infante e valor a ser pago à 

título de prestação alimentícia, alternativa não resta senão o deferimento 

do pedido de homologação, nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do 

Código de Processo Civil.

7. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil.

8. Sem condenação em custas e honorários, vez que o feito tramita sob o 

pálio da justiça gratuita.

9. Intimem-se as partes acerca da sentença prolatada.

10. Notifique-se o representante do Parquet.

11. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

12. Expeça-se o necessário.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54927 Nr: 1129-19.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA NUNES DE JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Neuza Nunes de Jesus, devidamente qualificada nos autos, propôs 

“AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR IDADE”, em face do 

“INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS”, Autarquia Federal, 

objetivando a implantação do benefício previdenciário - aposentadoria 

Rural por Idade, uma vez que sempre exerceu atividades rurícolas em 

regime de economia familiar.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 11/17. Em despacho 

inaugural foi ordenada a citação do réu (fl. 18/19).

 3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação 

alegando, em suma, ausência de interesse processual (fls. 22/35).

 4. A parte autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os 

argumentos da exordial (fls. 54/57).

5. Fora realizada audiência de instrução e julgamento, sendo a sentença 

prolatada em audiência, julgando-se procedente o pedido inicial (fls. 

61/64V°).

 6. A parte requerida, por sua vez, interpôs recurso de apelação 

postulando pela extinção do feito, ante a falta de interesse de agir (fls. 

70/85).

 7. A parte demandante apresentou contrarrazões, requerendo o 

desprovimento do recurso (fls. 94/101).

8. O presente feito foi encaminhado ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, bem como relatado e votado, conforme acórdão 

encartado às fls. 104/110, que acolheu o entendimento esposado pelo STF 

e STJ no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240. O Tribunal 

Regional Federal anulou a sentença proferida de oficio, bem como restou 

prejudicado o recurso, sendo determinado o encaminhamento dos autos a 

este Juízo, para que seja realizada à intimação da parte autora para 

formalizar o requerimento administrativo junto ao INSS, bem como que 

houvesse o regular prosseguimento do feito.

 9. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte demandante, sendo que ao término do 

ato processual o(a) causídico(a) apresentou alegações finais remissivas. 

O réu, por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada (fls. 

153/155).

10. Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

11. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher.

 12. Desta forma, analisando-se as provas documentais e testemunhais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 57 anos de idade, como se infere especialmente em 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 180 

meses, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, 

valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o entendimento 

jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de 

prova documental sobre a atividade rural em regime de economia familiar.

 13. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, 

estabelece que a prova exclusivamente testemunhal não seja meio hábil 

suficiente a embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador 

rural, óbice também verificado na Súmula nº 149 do Superior Tribunal de 

Justiça.

 14. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm 

admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados mutatis 

mutandis:

 “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. 

RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE 

COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados documentos novos, 

consubstanciados em escritura de compra de imóvel rural e notas fiscais 

de produtor rural em nome do marido, é de se estender esta condição à 

sua mulher, com vistas à comprovação da atividade rurícola, para fins de 

aposentadoria por idade.” (destaquei – STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 

3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 

138). (...) “2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em 

sintonia com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a 

prova testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. 

Inteligência da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é 

imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de 

carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a 

prova testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12).

15. No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora em seus próprios 

documentos encartados com a inicial. Importante frisar que o Instituto 

requerido não aportou documentos que demonstrassem vínculos 

empregatícios urbanos, restando, assim, evidenciado sua atividade como 

rural.

16. Ainda vale ressaltar as declarações das testemunhas ouvidas, Abadia 

de Souza Assis e Doraci Ferreira Benicio Teixeira, nas quais se extrai o 

efetivo exercício de atividade rural em período imediatamente anterior à 

data em que cumpriu o requisito etário para obtenção do benefício, 

alegando que:

 Depoimento judicial da testemunha Abadia de Souza Assis: “Declara que 

conhece o Requerente há mais de 30 (trinta) anos. Que quando conheceu 

a autora, ela morava na área rural, na Fazenda de propriedade do Sr. 

Rene Barbour, perto do Município de Barra do Bugres-MT; Que desde que 

conhece a autora, este sempre trabalhou na roça; Que na fazenda a 

autora criava galinhas, vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão e 

cultivava hortaliças tais como: alface, couve, almeirão, tomate, repolho, 

rabanete, para sua subsistência; Que sempre trabalhou na agricultura 

familiar; Que hoje a autora reside na Fazenda de propriedade do Sr. Rene 

Barbour no município de Barra do Bugres-MT. Que na Fazenda a autora 

nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que a autora nunca 

trabalhou na cidade”. (fl. 154).

Depoimento judicial da testemunha Doraci Ferreira Benicio Teixeira: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 319 de 642



“Declara que conhece o Requerente há aproximadamente 25(vinte e 

cinco) anos. Que quando conheceu a autora, ela morava na área rural, na 

Sitio de propriedade do Sr. Rene Barbour, perto do Município de Barra do 

Bugres-MT; Que desde que conhece a autora, este sempre trabalhou na 

roça; Que na fazenda a autora criava galinhas, vaca, porco, plantava 

arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças tais como: alface, couve, 

almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua subsistência; Que sempre 

trabalhou na agricultura familiar; Que hoje a autora reside na cidade de 

Barra do Bugres-MT. Que na Fazenda a autora nunca teve máquinas 

agrícolas ou empregados; Que a autora nunca trabalhou na cidade”. (fl. 

155).

17. Impondo-se, por isso, o acolhimento do pedido inaugural, 

assinalando-se a data da citação como início do benefício.

18. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ.

 19. Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço 

constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Neuza 

Nunes de Jesus; 1.a. CPF n. 352.501.431-72; 1.b. Nome da mãe: Meltina 

Rosa de Jesus; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. 

Data inicial do Benefício: 26.04.2012 (data da citação - fls. 19); 4. Renda 

mensal inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Rua da 

Alegria n°399, Bairro Maracanã, município de Barra do Bugres- MT; 6. Data 

do início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença.

 20. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.

21. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

 22. P. I. Cumpra-se.

23. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 143406 Nr: 6947-39.2018.811.0008

 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: CLAUDIO ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON S. ARANTE JUNIOR - OAB:17.550/MT, WAYNE 

ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pela autora.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129460 Nr: 6272-13.2017.811.0008

 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: CLAUDIO DELAFINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Claudio Delafina, devidamente qualificado nos autos, propôs “AÇÃO DE 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE”, em face do “INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS”, Autarquia Federal, objetivando a 

implantação do benefício previdenciário - aposentadoria Rural por Idade, 

uma vez que sempre exerceu atividades rurícolas em regime de economia 

familiar.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 18/30. Em despacho 

inaugural, fora determinada a citação da parte requerida (fl. 36).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

pugnando em síntese, pela improcedência da ação (fls. 38/43v°).

 4. Às fls. 45/46, o patrono da parte autora apresentou impugnação à 

contestação, reiterando os argumentos aludidos na peça inaugural.

5. Às fls. 47 fora designada audiência. Durante a audiência de instrução e 

julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora, 

sendo que ao término do ato processual o (a) causídico (a) apresentou 

alegações finais remissivas. O réu, por sua vez, não compareceu a 

solenidade aprazada (fls. 55/57).

 6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher.

 8. Desta forma, analisando-se as provas documentais e testemunhais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 60 anos de idade, como se infere especialmente de 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 180 

meses, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, 

valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o entendimento 

jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de 

prova documental sobre a atividade rural em regime de economia familiar.

 9. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece 

que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a 

embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice 

também verificado na Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça.

 10. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm 

admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados mutatis 

mutandis:
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 “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. 

RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE 

COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados documentos novos, 

consubstanciados em escritura de compra de imóvel rural e notas fiscais 

de produtor rural em nome do marido, é de se estender esta condição à 

sua mulher, com vistas à comprovação da atividade rurícola, para fins de 

aposentadoria por idade.” (destaquei – STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 

3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 

138). (...) “2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em 

sintonia com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a 

prova testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. 

Inteligência da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é 

imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de 

carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a 

prova testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12).

11. No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora em seus próprios 

documentos encartados com a inicial. Importante frisar que o Instituto 

requerido não aportou documentos que demonstrem vínculos 

empregatícios urbanos, restando, assim, evidenciado sua atividade como 

rural, sendo comprovada a carência exigida pela lei para a concessão do 

benefício.

 12. Ainda vale ressaltar as declarações das testemunhas ouvidas, Fabio 

Arlindo Desto e Edson Sartori, nas quais se extrai o efetivo exercício de 

atividade rural em período imediatamente anterior à data em que cumpriu o 

requisito etário para obtenção do benefício, alegando que:

 Depoimento judicial da testemunha Fabio Arlindo Desto: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 30(vinte) anos. Que quando 

conheceu o autor, ela morava na área rural, no sito denominado ‘brejinho’ 

da propriedade do autor, no Município de Barra do Bugres-MT; Que desde 

que conhece a autora, este sempre trabalhou na roça; Que na fazenda a 

autora criava galinhas, vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão e 

cultivava hortaliças tais como: alface, couve, almeirão, tomate, repolho, 

rabanete, para sua subsistência e para vender; Que sempre trabalhou na 

agricultura familiar; Que hoje o autor mora em um sítio Wilton Carlos Garcia, 

localizado no município de Barra do Bugres-MT, local em que continua a 

trabalhar. Que na Fazenda o autor nunca teve máquinas agrícolas ou 

empregados; Que o autor nunca trabalhou na cidade”. (fl. 55).

Depoimento judicial da testemunha Edson Sartori:

 Devidamente compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas 

pelo MM. Juiz respondeu: “Declara que conhece o Requerente há 

aproximadamente 30(vinte) anos. Que quando conheceu a autora, ele 

morava na área rural, no Sitio denominado ‘brejinho’ do Município de Barra 

do Bugres-MT; Que desde que conhece a autora, este sempre trabalhou 

na roça; Que na fazenda a autora criava galinhas, vaca, porco, plantava 

arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças tais como: alface, couve, 

almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua subsistência; Que sempre 

trabalhou na agricultura familiar; Que hoje o autor mora em uma Fazenda 

aqui no município de Barra do Bugres e continua produzindo como 

trabalhador rural. Que na Fazenda o autor nunca teve máquinas agrícolas 

ou empregados; Que o autor nunca trabalhou na cidade”. Dada a palavra 

ao Advogado(a), a testemunha assim respondeu: “lá ele planta mandioca e 

arroz, criando galinha porco”. (fl. 56).

13. Impondo-se, por isso, o acolhimento do pedido inaugural, 

assinalando-se a data da citação como início do benefício.

14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ.

 15. Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço 

constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Claudio 

Delafina; 1.a. CPF n. 546.992.908-68; 1.b. Nome da mãe: Therezinha 

Colognese Delafina; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade 

Rural; 3. Data inicial do Benefício: 18.01.2018 (data da citação - fl. 36); 4. 

Renda mensal inicial: 01 (um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: 

Rua Ricardo Guedes, n 50, Centro, Município de Barra do bugres-MT; 6. 

Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da 

sentença.

 16. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.

17. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

 18. P. I. Cumpra-se.

19. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126704 Nr: 4562-55.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORINDO TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:OAB/MT 11.877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR DE 

CARVALHO BARCELOS - OAB:11652/MT, Kelly Janaina Becker - 

OAB:8666-MT, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - 

OAB:6797/MT

 19. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o Pedido contido na exordial, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, declaro 

rescindido o contrato de financiamento com reserva de domínio pactuado 

entre as partes e concedo à autora a reintegração definitiva na posse do 

bem móvel apreendido às fls. 45/48, havendo créditos retidos e/ou 

excedentes a devolver, tais poderão ser apurados em eventual fase de 

liquidação (art. 527, do C.C.).20. Condeno a Requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 

R$ 1.000,00 (um mil reais), em atenção ao disposto no art. 85, § 8º, do 

Código de Ritos.21. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.22. No caso de 

pendência de recolhimento de custas, proceda-se de acordo com o Item 

2.14.11 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça deste Estado (CNGC).P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113409 Nr: 3706-28.2016.811.0008

 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: ROSALINA DE BARROS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DELARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:18.690/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Rosalina Rosa de Barros Ribeiro, qualificada nos autos, ajuizou a 

presente AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO 

DOENÇA COM PEDIDO ALTERNATIVO DE APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), alegando, em síntese, ser 

segurada da previdência social, sendo que é portadora de G56.0- 

Síndrome do túnel do carpo e M77.3- Esporão do calcâneo, o que 

compromete a sua capacidade para exercer as funções habituais, tendo, 

assim, procurado o INSS, a fim de requerer benefício previdenciário, 

contudo, teve seu pedido negado em face da inexistência de incapacidade 

laborativa.

2. Alega a parte autora que está impossibilitada para o trabalho, 

requerendo, portanto, o pagamento do benefício de auxílio doença ou, 

subsidiariamente, aposentadoria por invalidez.

3. Com a inicial de fls. 05/11, colacionou documentos de fls. 12/31. Em 

despacho inaugural fora indeferida a antecipação de tutela pleiteada e 
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determinada a citação da parte requerida (fls. 32/33).

4. Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação, 

requerendo, em síntese, a improcedência dos pedidos formulados na 

exordial (fls. 37/42).

5. Realizada perícia médica, o expert concluiu que a parte requerente 

possui incapacidade total e definitiva para as atividades laborais (fls. 

56/59).

6. O patrono da parte autora foi devidamente intimado para manifestar-se 

acerca do laudo pericial, contudo, deixou transcorrer in albis, o prazo sem 

manifestação, consoante se depreende da certidão acostada às fls. 63.

7. Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. Decido.

8. De início, verifica-se que as partes estão bem representadas, bem 

como, sendo desnecessária a produção de provas em audiência o feito 

comporta o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil.

9. Não havendo preliminares a serem apreciadas, e nem nulidades a 

serem declaradas, debruço-me, incontinenti, no mérito da causa.

10. A pretensão da autora merece acolhimento.

 11. O caput dos artigos 42 e 59, ambos da Lei 8.213/91, ao tratar da 

aposentadoria por invalidez e do auxílio doença, determinam que:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

E:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

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

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

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

 12. Conforme se pode verificar dos dispositivos legais mencionados 

acima, para a concessão do auxílio doença ou da aposentadoria por 

invalidez é condição necessária que o segurado seja considerado incapaz 

temporariamente ou definitivamente para o trabalho.

 13. Assim, nos presentes autos ficou evidentemente demonstrada à 

incapacidade total e definitiva, preenchendo assim o requisito para sua 

concessão, qual seja: incapacidade laborativa decorrente de doença.

14. Ademais, o período de carência exigido para a concessão de 

aposentadoria por invalidez é de 12 (doze) contribuições mensais, 

consoante determina o artigo 25, inciso I, da Lei 8.213/91. Logo, os 

documentos juntados aos autos demonstram que o período de trabalho 

exercido pela parte autora foi satisfatória, cumprindo o primeiro requisito 

necessário ao deferimento do pedido.

15. Quanto à incapacidade comprovada para o trabalho, o laudo pericial foi 

conclusivo em afirmar que a parte requerente se encontra incapacitada 

para a realização do exercício de seu labor, de forma total e definitiva, 

conforme fls. 56/59.

16. Sendo assim, possível se faz a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez.

17. No mesmo sentido, o belíssimo seguinte precedente jurisprudencial:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL. PERMANENTE. ARTIGOS 42 E 15 

DA LEI nº 8.213/1991. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA - O 

Novo CPC modificou o valor de alçada para causas que devem 

obrigatoriamente ser submetidas ao segundo grau de jurisdição, dizendo 

que não necessitam ser confirmadas pelo Tribunal condenações da União 

em valores inferior a 1000 salários mínimos, esse preceito tem incidência 

imediata aos feitos em tramitação nesta Corte - O benefício de 

aposentadoria por invalidez está disciplinado nos arts. 42 a 47 da Lei nº 

8.213, de 24.07.1991. Para sua concessão deve haver o preenchimento 

dos seguintes requisitos: i) a qualidade de segurado; ii) o cumprimento da 

carência, excetuados os casos previstos no art. 151 da Lei 

nº.8.213/1991; iii) a incapacidade total e permanente para a atividade 

laborativa; iv) ausência de doença ou lesão anterior à filiação para a 

Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de 

agravamento daquelas - No caso do benefício de auxílio-doença, a 

incapacidade há de ser temporária ou, embora permanente, que seja 

apenas parcial para o exercício de suas atividades profissionais habituais 

ou ainda que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que 

garanta o sustento do segurado, nos termos dos artigos 59 e 62 da Lei nº 

8.213/1991 - Em realidade, o segurado não desfruta de saúde para 

realizar seu trabalho - Ademais, não merece prosperar a tese de doença 

preexistente pois, no presente caso, o segurado enquadra-se na hipótese 

exceptiva de incapacidade sobrevinda pela progressão ou agravamento 

da doença ou lesão (art. 42 da Lei 8.213/91)- Com relação aos índices de 

correção monetária e taxa de juros, deve ser observado o julgamento 

proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na

Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 870.947 - Remessa 

oficial não conhecida. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-3 - 

ReeNec: 00245522420164039999 SP, Relator: Desembargador Federal 

David Dantas, Data de Julgamento: 09/04/2018, Oitava Turma, Data de 

Publicação: 23/04/2018)”. (grifei)

Ainda:

“REEXAME NECESSÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – 

INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE . Nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, 

se o segurado for considerado totalmente incapaz para o trabalho e 

insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta a subsistência, a 

aposentadoria será concedida, desde que o prazo de carência seja 

cumprido. (TJ-MG - REEX: 10377060072438001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário, Data de Julgamento: 21/01/2014; 9ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 27/01/2014)”.

E:

“PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO 

DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS. PERSISTÊNCIA DA INCAPACIDADE LABORAL. 

DEFERIMENTO. – Restando constatado nos autos o preenchimento das 

exigências necessárias para obtenção da aposentadoria por invalidez, 

quais sejam, implementação do período de carência e invalidez total 

permanente do requerente, não há óbices para o seu deferimento. - 

Apelação e remessa oficial improvidas (TRF-5 - AC: 289620 AL 

2002.05.00.010741-3; Relator: Desembargador Federal Francisco Wildo, 

Data de Julgamento: 05/08/2004, Primeira Turma, Data de Publicação: 

21/09/2004)”.

18. Isto posto, e com fulcro no artigo 59 da Lei 8.213/91, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar que o requerido implante o 

benefício de aposentadoria por invalidez, devido a partir da data do laudo 

oficial deste juízo, assim sendo, 31/01/2018, com multa diária de R$ 100,00 

(cem reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem 

prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico 

pátrio, motivo pelo qual julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

19. A correção monetária e os juros monetários deverão incidir a partir do 

vencimento de cada parcela, na forma do art. 1.º, F, da Lei n. 9.494/97, 

nos termos das Súmulas 43 e 148 do STJ.

20. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 3º do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001.

 21. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

22. Por exigência do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço 

constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: Rosalina Rosa de Barros 

Ribeiro; 2. Benefício concedido: aposentadoria por invalidez; 3. Data de 

início do benefício: 31/01/2018 (fl. 59); 4. Renda mensal inicial: Base de 

cálculo do rendimento mensal da parte requerente; 5. Data início do 

pagamento: 30 dias da intimação da sentença.

 23. Em relação aos honorários periciais arbitrados às fls. 46/46v°, anoto 

que os profissionais não encontram-se cadastrados no sistema AJG - 

Assistência Judiciária Gratuita Federal, razão pela qual determino a 

intimação do expert para que tome as providências pertinentes a fim de 

viabilizar o seu pagamento.

24. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.R.I. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 123312 Nr: 2801-86.2017.811.0008

 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
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 PARTE AUTORA: DURICA FLORENTINA DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Durica Florentina da Guia, devidamente qualificada nos autos, propôs 

“AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE”, em face do “INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS”, Autarquia Federal, objetivando a 

implantação do benefício previdenciário - aposentadoria Rural por Idade, 

uma vez que sempre exerceu atividades rurícolas em regime de economia 

familiar.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 13/22. Em despacho 

inaugural, fora determinada a citação da parte requerida (fl. 27).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

pugnando em síntese, pela improcedência da ação (fls. 28/52).

 4. Às fls. 57/62, o patrono da parte autora apresentou impugnação à 

contestação, reiterando os argumentos aludidos na peça inaugural.

5. Às fls. 64 fora designada audiência. Durante a audiência de instrução e 

julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora, 

sendo que ao término do ato processual o (a) causídico (a) apresentou 

alegações finais remissivas. O réu, por sua vez, não compareceu a 

solenidade aprazada (fls. 69/71).

 6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher.

 8. Desta forma, analisando-se as provas documentais e testemunhais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 65 anos de idade, como se infere especialmente de 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 180 

meses, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, 

valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o entendimento 

jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de 

prova documental sobre a atividade rural em regime de economia familiar.

 9. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece 

que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a 

embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice 

também verificado na Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça.

 10. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm 

admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados mutatis 

mutandis:

 “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. 

RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE 

COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados documentos novos, 

consubstanciados em escritura de compra de imóvel rural e notas fiscais 

de produtor rural em nome do marido, é de se estender esta condição à 

sua mulher, com vistas à comprovação da atividade rurícola, para fins de 

aposentadoria por idade.” (destaquei – STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 

3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 

138). (...) “2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em 

sintonia com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a 

prova testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. 

Inteligência da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é 

imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de 

carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a 

prova testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12).

11. No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora em seus próprios 

documentos encartados com a inicial. Importante frisar que o Instituto 

requerido não aportou documentos que demonstrem vínculos 

empregatícios urbanos, restando, assim, evidenciado sua atividade como 

rural, sendo comprovada a carência exigida pela lei para a concessão do 

benefício.

 12. Ainda vale ressaltar as declarações das testemunhas ouvidas, 

Arnaldo Frederico da Silva e Eulalia Suzana dos Santos, nas quais se 

extrai o efetivo exercício de atividade rural em período imediatamente 

anterior à data em que cumpriu o requisito etário para obtenção do 

benefício, alegando que:

 Depoimento judicial da testemunha Arnaldo Frederico da Silva: “Declara 

que conhece o Requerente há aproximadamente 30(trinta) anos. Que 

quando conheceu a autora, ela morava na área rural, no distrito de Bauxi 

perto do Município de Rosário Oeste-MT; Que desde que conhece a 

autora, este sempre trabalhou na roça; Que no sitio a autora criava 

galinhas, porco, plantava arroz, feijão e cultivava hortaliças tais como: 

alface, para sua subsistência; Que sempre trabalhou na agricultura 

familiar; Que hoje a autora reside no distrito de Currupira Município de 

Barra do Bugres-MT. Que na sitio 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 conheceu o 

esposo da autora Sr. Florentino Onofre Diniz, que também trabalhava na 

zona rural junto com a autora”. (fl. 70).

Depoimento judicial da testemunha Eulalia Suzana dos Santos: “Declara 

que conhece o Requerente há aproximadamente 30(trinta) anos. Que 

quando conheceu a autora, ela morava na área rural, na Fazenda 

denominada Araçasal, do Município de Rosário Oeste-MT; Que desde que 

conhece a autora, este sempre trabalhou na roça; Que na fazenda a 

autora criava galinhas, porco, plantava arroz, milho, feijão e cultivava 

hortaliças tais como: alface, rabanete, para sua subsistência; Que sempre 

trabalhou na agricultura familiar; Que hoje a autora reside no distrito de 

Bauxi, município de Rosário Oeste-MT. Que na Fazenda 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 conheceu esposo da autora, o Sr. Florentino, o qual ajuda a autora 

na lavoura”. (fl. 71).

13. Impondo-se, por isso, o acolhimento do pedido inaugural, 

assinalando-se a data da citação como início do benefício.

14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ.

 15. Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço 

constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Durica 

Florentina da Guia; 1.a. CPF n. 051.480.831-40; 1.b. Nome da mãe: Beatriz 

Marta de Jesus; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. 

Data inicial do Benefício: 04.07.2017 (data da citação - fl. 27); 4. Renda 

mensal inicial: 01 (um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Fazenda 

Piuva, Comunidade de Bauxi-MT, Município de Barra do Bugres-MT; 6. Data 

do início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença.

 16. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.

17. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

 18. P. I. Cumpra-se.

19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 143123 Nr: 6774-15.2018.811.0008

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORINDO TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não houve comprovação do recolhimento das custas e taxas judiciais.

Isto posto, determino a intimação da parte para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, apresentando a devida guia e comprovante 

de recolhimento das custas e taxas judiciárias pertinentes à distribuição 

da ação, sob pena de extinção do feito, nos termos dos artigos 321 e 485, 

I, do Novo Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo assinalado, com ou sem recolhimento das custas, 

certifique-se e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 48276 Nr: 106-72.2011.811.0008

 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: JACIO MARINHO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9.925/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de Embargos De Declaração, opostos pela parte autora, 

aduzindo, em síntese, omissão na r. sentença de fls. 145/150.

 2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Tendo em vista a interposição de recurso às fls. 165/1174, o recebo no 

seu(s) regular(es) efeito(s) (artigo 1012 do NCPC), devendo o(s) 

recorrido(s) ser(em) intimado(s) para apresentação de contrarrazões no 

prazo legal.

6. Com ou sem as contrarrazões, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para regular 

processamento e julgamento.

7- Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133634 Nr: 731-62.2018.811.0008

 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: EDLEUZA FERREIRA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de Embargos de Declaração, pendente de pronunciamento 

judicial, opostos pela parte autora, aduzindo, em síntese, obscuridade e 

contradição na r. sentença de fls.51/51v°.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 4. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada, se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

5. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47487 Nr: 3653-57.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX ANTONIO GONÇALVES, MARIA DE FÁTIMA LIMA 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO S/A - COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7670/MT, PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES - 

OAB:12855/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Proceder a intimação dos advogados da parte requerida para 

manifestar-se acerca do laudo pericial de fls. 161, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 143036 Nr: 6709-20.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IJCDS, CLÁUDIO ANTÔNIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário ao autor.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida, considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar análise documental realizada pelo requerido, em 

relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, sendo que elementos de convicção não podem ser 

considerados como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.
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8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 110399 Nr: 1959-43.2016.811.0008

 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: CLOVIS DE FIGUEIREDO JOSETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554, PAULA PATRÍCIA PASQUALLI - 

OAB:10.633, VINICIUS DELARCOS DE OLIVEIRA - OAB:18.690/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Clóvis de Figueiredo Josetti, qualificado nos autos, ajuizou a presente 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA COM 

PEDIDO ALTERNATIVO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL (INSS), alegando, em síntese, ser segurado da 

previdência social, sendo que é portador de lombalgia crônica e 

lombociatalgia, o que compromete a sua capacidade para exercer as 

funções habituais, tendo, assim, procurado o INSS, a fim de requerer 

benefício previdenciário, contudo, teve seu pedido negado em face da 

inexistência de incapacidade laborativa.

 2. Alega a parte autora que está impossibilitada para o trabalho, 

requerendo, portanto, o pagamento do benefício de auxílio doença ou, 

subsidiariamente, aposentadoria por invalidez.

3. Com a inicial de fls. 05/12, colacionou documentos de fls. 13/34. Em 

despacho inaugural fora indeferida a antecipação de tutela pleiteada e 

determinada a citação da parte requerida (fls. 38/38v°).

4. Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação, 

requerendo, em síntese, a improcedência dos pedidos formulados na 

exordial (fls. 40/48).

5. Às fls. 73/73v°, fora tentada audiência de mediação e conciliação, a 

qual restou inexitosa. O requerido por sua vez não compareceu a 

solenidade aprazada.

6. Realizada perícia médica, o expert concluiu que a parte requerente 

possui incapacidade total e definitiva para as atividades laborais (fls. 

83/85).

7. Em manifestação acerca do laudo, a parte demandante postulou pela 

concessão da aposentadoria por invalidez (fl. 88). O Instituto requerido foi 

devidamente intimado para manifestar-se acerca do laudo pericial, 

contudo, não apresentou manifestação (fl. 90).

8. Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. Decido.

9. De início, verifica-se que as partes estão bem representadas, bem 

como, sendo desnecessária a produção de provas em audiência o feito 

comporta o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil.

10. Não havendo preliminares a serem apreciadas, e nem nulidades a 

serem declaradas, debruço-me, incontinenti, no mérito da causa.

11. A pretensão do autor merece acolhimento.

 12. O caput dos artigos 42 e 59, ambos da Lei 8.213/91, ao tratar da 

aposentadoria por invalidez e do auxílio doença, determinam que:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

E:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

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

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

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

 13. Conforme se pode verificar dos dispositivos legais mencionados 

acima, para a concessão do auxílio doença ou da aposentadoria por 

invalidez é condição necessária que o segurado seja considerado incapaz 

temporariamente ou definitivamente para o trabalho.

 14. Assim, nos presentes autos ficou evidentemente demonstrada à 

incapacidade total e definitiva, preenchendo assim o requisito para sua 

concessão, qual seja: incapacidade laborativa decorrente de doença.

15. Ademais, o período de carência exigido para a concessão de 

aposentadoria por invalidez é de 12 (doze) contribuições mensais, 

consoante determina o artigo 25, inciso I, da Lei 8.213/91. Logo, os 

documentos juntados aos autos demonstram que o período de trabalho 

exercido pela parte autora foi satisfatória, cumprindo o primeiro requisito 

necessário ao deferimento do pedido.

16. Quanto à incapacidade comprovada para o trabalho, o laudo pericial foi 

conclusivo em afirmar que a parte requerente se encontra incapacitada 

para a realização do exercício de seu labor, de forma total e definitiva, 

conforme fls. 83/85.

17. Sendo assim, possível se faz a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez.

18. No mesmo sentido, o belíssimo seguinte precedente jurisprudencial:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL. PERMANENTE. ARTIGOS 42 E 15 

DA LEI nº 8.213/1991. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA - O 

Novo CPC modificou o valor de alçada para causas que devem 

obrigatoriamente ser submetidas ao segundo grau de jurisdição, dizendo 

que não necessitam ser confirmadas pelo Tribunal condenações da União 

em valores inferior a 1000 salários mínimos, esse preceito tem incidência 

imediata aos feitos em tramitação nesta Corte - O benefício de 

aposentadoria por invalidez está disciplinado nos arts. 42 a 47 da Lei nº 

8.213, de 24.07.1991. Para sua concessão deve haver o preenchimento 

dos seguintes requisitos: i) a qualidade de segurado; ii) o cumprimento da 

carência, excetuados os casos previstos no art. 151 da Lei 

nº.8.213/1991; iii) a incapacidade total e permanente para a atividade 

laborativa; iv) ausência de doença ou lesão anterior à filiação para a 

Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de 

agravamento daquelas - No caso do benefício de auxílio-doença, a 

incapacidade há de ser temporária ou, embora permanente, que seja 

apenas parcial para o exercício de suas atividades profissionais habituais 

ou ainda que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que 

garanta o sustento do segurado, nos termos dos artigos 59 e 62 da Lei nº 

8.213/1991 - Em realidade, o segurado não desfruta de saúde para 

realizar seu trabalho - Ademais, não merece prosperar a tese de doença 

preexistente pois, no presente caso, o segurado enquadra-se na hipótese 

exceptiva de incapacidade sobrevinda pela progressão ou agravamento 

da doença ou lesão (art. 42 da Lei 8.213/91)- Com relação aos índices de 

correção monetária e taxa de juros, deve ser observado o julgamento 

proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na

Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 870.947 - Remessa 

oficial não conhecida. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-3 - 

ReeNec: 00245522420164039999 SP, Relator: Desembargador Federal 

David Dantas, Data de Julgamento: 09/04/2018, Oitava Turma, Data de 

Publicação: 23/04/2018)”. (grifei)

Ainda:

“REEXAME NECESSÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – 

INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE . Nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, 

se o segurado for considerado totalmente incapaz para o trabalho e 

insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta a subsistência, a 

aposentadoria será concedida, desde que o prazo de carência seja 

cumprido. (TJ-MG - REEX: 10377060072438001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário, Data de Julgamento: 21/01/2014; 9ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 27/01/2014)”.

E:

“PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO 

DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS. PERSISTÊNCIA DA INCAPACIDADE LABORAL. 

DEFERIMENTO. – Restando constatado nos autos o preenchimento das 

exigências necessárias para obtenção da aposentadoria por invalidez, 

quais sejam, implementação do período de carência e invalidez total 

permanente do requerente, não há óbices para o seu deferimento. - 

Apelação e remessa oficial improvidas (TRF-5 - AC: 289620 AL 

2002.05.00.010741-3; Relator: Desembargador Federal Francisco Wildo, 

Data de Julgamento: 05/08/2004, Primeira Turma, Data de Publicação: 

21/09/2004)”.

19. Isto posto, e com fulcro no artigo 59 da Lei 8.213/91, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar que o requerido implante o 

benefício de aposentadoria por invalidez, devido a partir da data do laudo 

oficial deste juízo, assim sendo, 29/01/2018, com multa diária de R$ 100,00 

(cem reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem 
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prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico 

pátrio, motivo pelo qual julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

20. A correção monetária e os juros monetários deverão incidir a partir do 

vencimento de cada parcela, na forma do art. 1.º, F, da Lei n. 9.494/97, 

nos termos das Súmulas 43 e 148 do STJ.

21. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 3º do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001.

 22. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

23. Por exigência do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço 

constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: Clóvis de Figueiredo 

Josetti; 2. Benefício concedido: aposentadoria por invalidez; 3. Data de 

início do benefício: 29/01/2018 (fl. 85); 4. Renda mensal inicial: Base de 

cálculo do rendimento mensal da parte requerente; 5. Data início do 

pagamento: 30 dias da intimação da sentença.

 24. Em relação aos honorários periciais arbitrados às fls. 153/153v°, 

anoto que os profissionais não encontram-se cadastrados no sistema 

AJG - Assistência Judiciária Gratuita Federal, razão pela qual determino a 

intimação do expert para que tome as providências pertinentes a fim de 

viabilizar o seu pagamento.

25. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.R.I. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54327 Nr: 532-50.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES CARVALHO CARDOSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT-3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, impulsiono os presentes autos a fim de intimar, via 

DJE, o advogado da parte requerente para apresentação de impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47095 Nr: 3261-20.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTINO FERMINO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKARI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB/MT 9.309 CPF 

924.435.911-15 - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Clementino Fermino Correa, devidamente qualificada nos autos, propôs 

“AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA POR 

IDADE”, em face do “INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS”, 

Autarquia Federal, objetivando a implantação do benefício previdenciário - 

aposentadoria Rural por Idade, uma vez que sempre exerceu atividades 

rurícolas em regime de economia familiar.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 17/20. Em despacho 

inaugural foi ordenada a citação do réu (fl. 21).

 3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação 

alegando, em suma, ausência de interesse processual (fls. 23/37).

 4. A parte autora devidamente citada não apresentou impugnação à 

contestação (fls. 51).

5. Fora realizada audiência de instrução e julgamento, sendo a sentença 

prolatada em audiência, julgando-se procedente o pedido inicial (fls. 

54/60).

 6. A parte requerida, por sua vez, interpôs recurso de apelação 

postulando pela extinção do feito, ante a falta de interesse de agir (fls. 

61/72).

 7. A parte demandante manifestou-se requerendo o prosseguimento do 

feito (fls. 76).

8. O presente feito foi encaminhado ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, bem como relatado e votado, conforme acórdão 

encartado às fls. 84/87, que acolheu o entendimento esposado pelo STF e 

STJ no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240. O Tribunal 

Regional Federal anulou a sentença proferida de oficio, sendo determinado 

o encaminhamento dos autos a este Juízo, para que seja realizada à 

intimação da parte autora para formalizar o requerimento administrativo 

junto ao INSS, bem como que houvesse o regular prosseguimento do feito.

 9. A parte autora manifestou-se (fls.90).

 10. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte demandante, sendo que ao término do 

ato processual o(a) causídico(a) apresentou alegações finais remissivas. 

O réu, por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada (fls. 

108/110).

11. Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

12. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher.

 13. Desta forma, analisando-se as provas documentais e testemunhais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 60 anos de idade, como se infere especialmente em 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 174 

meses, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, 

valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o entendimento 

jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de 

prova documental sobre a atividade rural em regime de economia familiar.

 14. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, 

estabelece que a prova exclusivamente testemunhal não seja meio hábil 

suficiente a embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador 

rural, óbice também verificado na Súmula nº 149 do Superior Tribunal de 

Justiça.

 15. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm 

admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados mutatis 

mutandis:

 “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. 

RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE 

COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados documentos novos, 

consubstanciados em escritura de compra de imóvel rural e notas fiscais 

de produtor rural em nome do marido, é de se estender esta condição à 

sua mulher, com vistas à comprovação da atividade rurícola, para fins de 

aposentadoria por idade.” (destaquei – STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 

3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 

138). (...) “2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em 

sintonia com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a 

prova testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. 

Inteligência da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é 

imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de 

carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a 

prova testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12).

16. No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora em seus próprios 
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documentos encartados com a inicial. Importante frisar que o Instituto 

requerido não aportou documentos que demonstrassem vínculos 

empregatícios urbanos, restando, assim, evidenciado sua atividade como 

rural.

17. Ainda vale ressaltar as declarações das testemunhas ouvidas, Nelson 

de Borba e Candido Alves de Lima, nas quais se extrai o efetivo exercício 

de atividade rural em período imediatamente anterior à data em que 

cumpriu o requisito etário para obtenção do benefício, alegando que:

 Depoimento judicial da testemunha Nelson de Borba: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 25 (vinte) anos. Que quando 

conheceu o autor, ele trabalhava na Fazenda do Sr. Varndelei, entre o 

Município de Denise e Barra do Bugres -MT; Que desde que conhece o 

autor, este sempre trabalhou na roça; Que na fazenda o autor criava 

galinhas, vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças 

tais como: alface, couve, almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua 

subsistência; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; Que hoje autor 

mora no Sitio Cafelândia, local em que continuou a plantar sua culturas. 

Que no sitio o autor nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que o 

autor nunca trabalhou na cidade” (fl. 109).

Depoimento judicial da testemunha Candido Alves de Lima: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 25 (vinte) anos. Que quando 

conheceu autor, ele morava na área rural, na Fazenda de propriedade do 

Sr. Vanderlei, perto do Município de Barra do Bugres e Denise, Que desde 

que conhece o autor, este sempre trabalhou na roça; Que na fazenda o 

autor criava galinhas, vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão e cultivava 

hortaliças tais como: alface, couve, almeirão, tomate, repolho, rabanete, 

para sua subsistência; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; Que 

hoje o autor mora na chácara de sua propriedade, denominada de 

‘Cafelândia”. Que na Fazenda o autor nunca teve máquinas agrícolas ou 

empregados; Que a autora nunca trabalhou na cidade”. Dada a palavra ao 

Advogado(a) este nada manifestou. “Que desde de que conhece ele, o 

autor ficou na Fazenda do Sr. Vanderlei por 14 anos, depois ele foi para o 

Assentamento Paloma e atualmente reside no sítio dele. Que no 

assentamento ele ganhou do INCRA por ser assentado por mais de 10 

anos. Que ele fiou uns 12 anos lá. “Que a chácara que o autor reside foi 

adquirida por uma permuta com o lote do assentamento.” (fl. 110).

18. Impondo-se, por isso, o acolhimento do pedido inaugural, 

assinalando-se a data da citação como início do benefício.

19. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ.

 20. Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço 

constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Clementino 

Fermino Correa; 1.a. CPF n. 241.434.301-00; 1.b. Nome da mãe: Josefa 

Reimunda da Cruz; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 

3. Data inicial do Benefício: 10.11.2010 (data da citação - fls. 21); 4. Renda 

mensal inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: 

Assentamento Vale do Sol, Sítio Cafelândia, município de Nova Olímpia- 

MT; 6. Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da 

sentença.

 21. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.

22. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

 23. P. I. Cumpra-se.

24. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 49825 Nr: 1218-76.2011.811.0008

 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: GENI LUIZA AZEVEDO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Geni Luiza Azevedo Fernandes, devidamente qualificada nos autos, 

propôs “AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE”, em face do “INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS”, Autarquia Federal, objetivando a 

implantação do benefício previdenciário - aposentadoria Rural por Idade, 

uma vez que sempre exerceu atividades rurícolas em regime de economia 

familiar.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 12/20. Em despacho 

inaugural foi ordenada a citação do réu (fl. 20/21).

 3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação 

alegando, em suma, ausência de interesse processual (fls. 27/40).

 4. A parte autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os 

argumentos da exordial (fls. 48/59).

5. Fora realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 63/65). Sendo a 

sentença prolatada, julgando-se procedente o pedido inicial (fls. 67/70v°).

 6. A parte requerida, por sua vez, interpôs recurso de apelação 

postulando pela extinção do feito, ante a falta de interesse de agir (fls. 

74/84).

 7. A parte demandante apresentou contrarrazões, requerendo o 

desprovimento do recurso (fls. 92/94).

8. O presente feito foi encaminhado ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, bem como relatado e votado, conforme acórdão 

encartado às fls. 105/109, que acolheu o entendimento esposado pelo STF 

e STJ no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240. O Tribunal 

Regional Federal anulou a sentença proferida de oficio, sendo determinado 

o encaminhamento dos autos a este Juízo, para que seja realizada à 

intimação da parte autora para formalizar o requerimento administrativo 

junto ao INSS, bem como que houvesse o regular prosseguimento do feito.

 9. A parte requerente aportou cópia do indeferimento administrativo (fls. 

114/115).

10. A parte ré, devidamente intimada, apresentou contestação, pleiteando, 

em suma, pela improcedência da ação (fls. 118/128v°).

11. A parte autora devidamente citada não apresentou impugnação à 

contestação (fls. 139).

12. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte demandante, sendo que ao término do 

ato processual o(a) causídico(a) apresentou alegações finais, pugnando 

pelo aproveitamento de provas. O réu, por sua vez, não compareceu a 

solenidade aprazada (fls. 150).

13. Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

14. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher.

 15. Desta forma, analisando-se as provas documentais e testemunhais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 56 anos de idade, como se infere especialmente em 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 180 

meses, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, 

valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o entendimento 

jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de 

prova documental sobre a atividade rural em regime de economia familiar.

 16. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, 

estabelece que a prova exclusivamente testemunhal não seja meio hábil 

suficiente a embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador 

rural, óbice também verificado na Súmula nº 149 do Superior Tribunal de 

Justiça.

 17. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm 

admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 
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dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados mutatis 

mutandis:

 “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. 

RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE 

COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados documentos novos, 

consubstanciados em escritura de compra de imóvel rural e notas fiscais 

de produtor rural em nome do marido, é de se estender esta condição à 

sua mulher, com vistas à comprovação da atividade rurícola, para fins de 

aposentadoria por idade.” (destaquei – STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 

3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 

138). (...) “2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em 

sintonia com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a 

prova testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. 

Inteligência da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é 

imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de 

carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a 

prova testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12).

18. No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora em seus próprios 

documentos encartados com a inicial. Importante frisar que o Instituto 

requerido não aportou documentos que demonstrassem vínculos 

empregatícios urbanos, restando, assim, evidenciado sua atividade como 

rural.

19. Ainda vale ressaltar as declarações das testemunhas ouvidas, Laura 

Genoveva de Oliveira e Lourival Francisco dos Santos, nas quais se extrai 

o efetivo exercício de atividade rural em período imediatamente anterior à 

data em que cumpriu o requisito etário para obtenção do benefício, 

alegando que:

 Depoimento judicial da testemunha Laura Genoveva de Oliveira: “Conhece 

a Requerente há cerca de 20 (vinte) anos, podendo dizer que durante 

esse lapso a Requerente sempre esteve trabalhando na roça em 

economia familiar, num pedaço de terra cedida na Fazenda Ouro Fino de 

propriedade do Sr. Carlos Eduardo, neste cidade. Nesse pedaço de terra a 

Requerente plantava e colhia milho, arroz, mandioca, verduras; o que era 

produzido era destinado ao próprio sustento; que durante todo o tempo em 

que ele trabalhou na lavoura sempre executou os serviços de forma 

manual, ou seja, todo trabalho era executado na enxada, foice, machado, 

não tendo maquinários e nem empregados, tendo como única fonte de 

renda o trabalho como rurícola, ela sempre trabalhou na lavoura, sempre 

na lida da roça, de forma braçal com instrumentos manuais como: enxada, 

foice; atualmente a Requerente não cessou suas atividades rurícolas. Por 

fim, declarou que a requerente trabalhou na Fazenda Ouro Fino do ano de 

1990 até 2011, e que atualmente ela trabalha na sua lavoura (sítio). Dada a 

palavra ao adv./requerente: Atualmente a requerente trabalha na sua 

chácara? Respondeu: Sim, ela planta e cria porca, galinha para sustento 

próprio. Perguntado: A senhora já presenciou a requerente trabalhar na 

cidade ou sempre trabalhou na zona rural (campo)? Respondeu 

afirmativamente: Sempre trabalhou no campo.”. (fl. 64).

Depoimento judicial da testemunha Lourival Francisco dos Santos: 

“Conhece a Requerente há cerca de 20 (vinte) anos, podendo dizer que 

durante esse lapso a Requerente sempre esteve trabalhando na roça, 

num pedaço de terra cedida na Fazenda Ouro Fino de propriedade do Sr. 

Carlos Eduardo, neste cidade. Nesse pedaço de terra a Requerente 

plantava e colhia milho, arroz, mandioca, verduras; o que era produzido 

era destinado ao próprio sustento; que durante todo o tempo em que ele 

trabalhou na lavoura sempre executou os serviços de forma manual, ou 

seja, todo trabalho era executado na enxada, foice, machado, não tendo 

maquinários e nem empregados, tendo como única fonte de renda o 

trabalho como rurícola, ela sempre trabalhou na lavoura, sempre na lida da 

roça, de forma braçal; atualmente a Requerente não cessou suas 

atividades rurícolas. Dada a palavra ao adv./requerente: O Sr. sabe me 

dizer qual o período a requerente trabalhou na fazenda Ouro Fino? E se 

atualmente ela trabalha e aonde reside? E se desde que o Sr. conhece a 

requerente ela sempre trabalhou na roça? Respondeu: A requerente 

trabalhou na Fazenda Ouro Fino do ano de 1990 até 2011, e que 

atualmente ela trabalha na sua lavoura (sítio). Por fim, respondeu que a 

requerente sempre trabalhou no campo.”. (fl. 65).

20. Impondo-se, por isso, o acolhimento do pedido inaugural, 

assinalando-se a data da citação como início do benefício.

21. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ.

 22. Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço 

constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Geni Luiza 

Azevedo Fernandes; 1.a. CPF n. 503.707.741-91; 1.b. Nome da mãe: 

Judite Luiza Azevedo; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade 

Rural; 3. Data inicial do Benefício: 06.06.2011 (data da citação - fls. 20/21); 

4. Renda mensal inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: 

Avenida Marechal Rondon, s/n, Bairro Centro, município de Barra do 

Bugres- MT; 6. Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da 

intimação da sentença.

 23. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.

24. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

 25. P. I. Cumpra-se.

26. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 92711 Nr: 2668-49.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Cicero José dos Santos, qualificado nos autos, ajuizou a presente 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL (INSS), alegando, em síntese, ser segurado da 

previdência social, sendo que é portador de oligofremia pos esquinovara 

congênitas, o que compromete a sua capacidade para exercer as funções 

habituais, tendo, assim, procurado o INSS, a fim de requerer benefício 

previdenciário, contudo, teve seu pedido negado em face da inexistência 

de incapacidade laborativa.

2. Alega a parte autora que está impossibilitada para o trabalho, 

requerendo, portanto, o pagamento do benefício de auxílio doença ou, 

subsidiariamente, aposentadoria por invalidez.

3. Com a inicial de fls. 04/11, colacionou documentos de fls. 12/64. Em 

despacho inaugural fora indeferida a antecipação de tutela pleiteada e 

determinada a citação da parte requerida (fls. 65/66).

4. Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação, 

requerendo, em síntese, a improcedência dos pedidos formulados na 

exordial (fls. 69/77).

5. A parte autora impugnou a contestação, reiterando os argumentos já 

expendidos na exordial (fls. 87).

6. Realizada perícia médica, o expert concluiu que a parte requerente 

possui incapacidade parcial e definitiva para as atividades laborais (fls. 

162/165).

7. Em manifestação acerca do laudo, a parte demandante postulou pela 

concessão da aposentadoria por invalidez (fl. 167/170). O Instituto 

requerido foi devidamente intimado para manifestar-se acerca do laudo 

pericial, contudo, não apresentou manifestação (fl. 173).

8. Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. Decido.

9. De início, verifica-se que as partes estão bem representadas, bem 

como, sendo desnecessária a produção de provas em audiência o feito 
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comporta o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil.

10. Não havendo preliminares a serem apreciadas, e nem nulidades a 

serem declaradas, debruço-me, incontinenti, no mérito da causa.

11. A pretensão do autor merece acolhimento.

 12. O caput dos artigos 42 e 59, ambos da Lei 8.213/91, ao tratar da 

aposentadoria por invalidez e do auxílio doença, determinam que:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

E:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

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

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

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

 13. Conforme se pode verificar dos dispositivos legais mencionados 

acima, para a concessão do auxílio doença ou da aposentadoria por 

invalidez é condição necessária que o segurado seja considerado incapaz 

temporariamente ou definitivamente para o trabalho.

 14. Assim, nos presentes autos ficou evidentemente demonstrada à 

incapacidade parcial e definitiva, preenchendo assim o requisito para sua 

concessão, qual seja: incapacidade laborativa decorrente de doença.

15. Ademais, o período de carência exigido para a concessão de 

aposentadoria por invalidez é de 12 (doze) contribuições mensais, 

consoante determina o artigo 25, inciso I, da Lei 8.213/91. Logo, os 

documentos juntados aos autos demonstram que o período de trabalho 

exercido pela parte autora foi satisfatória, cumprindo o primeiro requisito 

necessário ao deferimento do pedido.

16. Quanto à incapacidade comprovada para o trabalho, o laudo pericial foi 

conclusivo em afirmar que a parte requerente se encontra incapacitada 

para a realização do exercício de seu labor, de forma parcial e definitiva, 

conforme fls. 162//165.

17. Sendo assim, possível se faz a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez.

18. No mesmo sentido, o belíssimo seguinte precedente jurisprudencial:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL. PERMANENTE. ARTIGOS 42 E 15 

DA LEI nº 8.213/1991. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA - O 

Novo CPC modificou o valor de alçada para causas que devem 

obrigatoriamente ser submetidas ao segundo grau de jurisdição, dizendo 

que não necessitam ser confirmadas pelo Tribunal condenações da União 

em valores inferior a 1000 salários mínimos, esse preceito tem incidência 

imediata aos feitos em tramitação nesta Corte - O benefício de 

aposentadoria por invalidez está disciplinado nos arts. 42 a 47 da Lei nº 

8.213, de 24.07.1991. Para sua concessão deve haver o preenchimento 

dos seguintes requisitos: i) a qualidade de segurado; ii) o cumprimento da 

carência, excetuados os casos previstos no art. 151 da Lei 

nº.8.213/1991; iii) a incapacidade total e permanente para a atividade 

laborativa; iv) ausência de doença ou lesão anterior à filiação para a 

Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de 

agravamento daquelas - No caso do benefício de auxílio-doença, a 

incapacidade há de ser temporária ou, embora permanente, que seja 

apenas parcial para o exercício de suas atividades profissionais habituais 

ou ainda que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que 

garanta o sustento do segurado, nos termos dos artigos 59 e 62 da Lei nº 

8.213/1991 - Em realidade, o segurado não desfruta de saúde para 

realizar seu trabalho - Ademais, não merece prosperar a tese de doença 

preexistente pois, no presente caso, o segurado enquadra-se na hipótese 

exceptiva de incapacidade sobrevinda pela progressão ou agravamento 

da doença ou lesão (art. 42 da Lei 8.213/91)- Com relação aos índices de 

correção monetária e taxa de juros, deve ser observado o julgamento 

proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na

Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 870.947 - Remessa 

oficial não conhecida. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-3 - 

ReeNec: 00245522420164039999 SP, Relator: Desembargador Federal 

David Dantas, Data de Julgamento: 09/04/2018, Oitava Turma, Data de 

Publicação: 23/04/2018)”. (grifei)

Ainda:

“REEXAME NECESSÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – 

INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE . Nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, 

se o segurado for considerado totalmente incapaz para o trabalho e 

insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta a subsistência, a 

aposentadoria será concedida, desde que o prazo de carência seja 

cumprido. (TJ-MG - REEX: 10377060072438001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário, Data de Julgamento: 21/01/2014; 9ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 27/01/2014)”.

E:

“PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO 

DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS. PERSISTÊNCIA DA INCAPACIDADE LABORAL. 

DEFERIMENTO. – Restando constatado nos autos o preenchimento das 

exigências necessárias para obtenção da aposentadoria por invalidez, 

quais sejam, implementação do período de carência e invalidez total 

permanente do requerente, não há óbices para o seu deferimento. - 

Apelação e remessa oficial improvidas (TRF-5 - AC: 289620 AL 

2002.05.00.010741-3; Relator: Desembargador Federal Francisco Wildo, 

Data de Julgamento: 05/08/2004, Primeira Turma, Data de Publicação: 

21/09/2004)”.

19. Isto posto, e com fulcro no artigo 59 da Lei 8.213/91, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar que o requerido implante o 

benefício de aposentadoria por invalidez, devido a partir da data do laudo 

oficial deste juízo, assim sendo, 29/01/2018, com multa diária de R$ 100,00 

(cem reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem 

prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico 

pátrio, motivo pelo qual julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

20. A correção monetária e os juros monetários deverão incidir a partir do 

vencimento de cada parcela, na forma do art. 1.º, F, da Lei n. 9.494/97, 

nos termos das Súmulas 43 e 148 do STJ.

21. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 3º do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001.

 22. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

23. Por exigência do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço 

constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: Cicero José dos Santos; 2. 

Benefício concedido: aposentadoria por invalidez; 3. Data de início do 

benefício: 29/01/2018 (fl. 165); 4. Renda mensal inicial: Base de cálculo do 

rendimento mensal da parte requerente; 5. Data início do pagamento: 30 

dias da intimação da sentença.

 24. Em relação aos honorários periciais arbitrados às fls. 153/153v°, 

anoto que os profissionais não encontram-se cadastrados no sistema 

AJG - Assistência Judiciária Gratuita Federal, razão pela qual determino a 

intimação do expert para que tome as providências pertinentes a fim de 

viabilizar o seu pagamento.

25. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.R.I. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120405 Nr: 1050-64.2017.811.0008

 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: MARTINS BISPO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Martins Bispo da Silva, devidamente qualificado nos autos, propôs 

“AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE”, em face do “INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS”, Autarquia Federal, objetivando a 

implantação do benefício previdenciário - aposentadoria Rural por Idade, 

uma vez que sempre exerceu atividades rurícolas em regime de economia 

familiar.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 14/30. Em despacho 
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inaugural, fora determinada a citação da parte requerida (fl.40/40v°).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação 

alegando, em suma, não ter havido a comprovação dos requisitos legais 

necessários à concessão do benefício, pugnando ainda pela 

improcedência da ação (fls. 43/67).

 4. Às fls. 73/75, o patrono da parte autora apresentou impugnação à 

contestação, reiterando os argumentos aludidos na peça inaugural.

5. Às fls. 76 fora designada audiência. Durante a audiência de instrução e 

julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora, 

sendo que ao término do ato processual o (a) causídico (a) apresentou 

alegações finais remissivas. O réu, por sua vez, não compareceu a 

solenidade aprazada (fls. 80/82).

 6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher.

 8. Desta forma, analisando-se as provas documentais e testemunhais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 60 anos de idade, como se infere especialmente de 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 180 

meses, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, 

valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o entendimento 

jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de 

prova documental sobre a atividade rural em regime de economia familiar.

 9. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece 

que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a 

embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice 

também verificado na Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça.

 10. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm 

admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados mutatis 

mutandis:

 “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. 

RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE 

COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados documentos novos, 

consubstanciados em escritura de compra de imóvel rural e notas fiscais 

de produtor rural em nome do marido, é de se estender esta condição à 

sua mulher, com vistas à comprovação da atividade rurícola, para fins de 

aposentadoria por idade.” (destaquei – STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 

3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 

138). (...) “2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em 

sintonia com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a 

prova testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. 

Inteligência da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é 

imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de 

carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a 

prova testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12).

11. No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora em seus próprios 

documentos encartados com a inicial. Importante frisar que o Instituto 

requerido não aportou documentos que demonstrem vínculos 

empregatícios urbanos, restando, assim, evidenciado sua atividade como 

rural, sendo comprovada a carência exigida pela lei para a concessão do 

benefício.

 12. Ainda vale ressaltar as declarações das testemunhas ouvidas, Alinor 

João da Gama e Ambrosio Leite da Gama, nas quais se extrai o efetivo 

exercício de atividade rural em período imediatamente anterior à data em 

que cumpriu o requisito etário para obtenção do benefício, alegando que:

 Depoimento judicial da testemunha Alinor João da Gama: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 20 (vinte) anos. Que quando 

conheceu o autor, ela morava na área rural, na comunidade ‘Vonzinho’ , 

no Município de Barra do Bugres-MT; Que desde que conhece a autora, 

este sempre trabalhou na roça; Que na fazenda a autora criava galinhas, 

vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças tais como: 

alface, couve, almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua subsistência; 

Que sempre trabalhou na agricultura familiar; Que hoje o autor continua 

morando na mesma comunidade e ainda exerce o trabalho rural. Que na 

comunidade o autor nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que 

não sabe se o autor trabalhou na cidade” (fl. 81).

Depoimento judicial da testemunha Ambrosio Leite da Gama: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 20 (vinte) anos. Que quando 

conheceu a autor, ele morava na área rural, no “Vonzinho”, no Município 

de Porto Estrela -MT; Que desde que conhece o autor, este sempre 

trabalhou na roça; Que no local onde mora o autor criava galinhas, vaca, 

porco, plantava arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças tais como: alface, 

couve, almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua subsistência; Que 

sempre trabalhou na agricultura familiar; Que hoje o autor ainda reside no 

Vanzinho, ainda exercendo o trabalho rural. Que na Fazenda o autor 

nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que o autor nunca 

trabalhou na cidade”. (fl. 82).

13. Impondo-se, por isso, o acolhimento do pedido inaugural, 

assinalando-se a data da citação como início do benefício.

14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ.

 15. Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço 

constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Martins 

Bispo da Silva; 1.a. CPF n. 010.882.671-65; 1.b. Nome da mãe: Maria 

Brazilina da Silva; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 

3. Data inicial do Benefício: 06.03.2017 (data da citação - fl. 40v°); 4. 

Renda mensal inicial: 01 (um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: 

Assentamento Vãozinho, Município de Porto Estrela-MT; 6. Data do início 

do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença.

 16. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.

17. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

 18. P. I. Cumpra-se.

19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 105350 Nr: 5063-77.2015.811.0008

 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: Fernando Davino da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instuto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 1. FERNANDO DAVINO DA COSTA, qualificado nos autos, ajuizou a 

presente Ação para Concessão de Benefício ou Aposentadoria por 

Invalidez em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), 

alegando, em síntese, ser segurado da previdência social, que é portador 

de quadro clínico de lombalgia crônica e lombaciatalgia, oque compromete 

sua capacidade para exercer as funções habituais, conforme laudo 

médico, assim, procurou o INSS, afim, de requerer benefício 

previdenciário, contudo teve seu pedido negado, em face da inexistência 

de incapacidade laborativa.

 2. Alega a autora que está incapacitada para o trabalho, e não dispõe de 

condições físicas para exercer suas atividades laborativas, portanto, 
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requer o pagamento do beneficio pleiteado.

 3. Devidamente citado, o INSS contestou o pedido, requerendo a total 

improcedência dos pedidos (fls. 39/50).

 4. A parte demandante impugnou a contestação, reiterando os pedidos da 

exordial (fls. 62/63).

 5. Realizada perícia médica (fls.84/87), o expert concluiu que o 

requerente está com incapacidade total e temporária para as atividades 

laborais.

6. Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. Decido.

7. Cuida-se de Ação Previdenciária para Concessão de Benefício ou 

Aposentadoria por Invalidez, proposta por FERNANDO DAVINO DA 

COSTA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS) 

Autarquia Federal, objetivando a implantação do benefício previdenciário, 

pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça inaugural.

 8. Verifica-se que as partes estão bem representadas, bem como, sendo 

desnecessária a produção de provas em audiência o feito comporta o 

julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, do Código de 

Processo Civil.

9. Não havendo mais preliminares a ser apreciadas, e nem nulidades a 

serem declaradas, debruço-me, incontinenti, no mérito da causa.

10. A pretensão do autor merece parcial acolhimento.

 11. O artigo 59 da Lei 8213/91, ao tratar do auxilio doença determina que:

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

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

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

de 15 (quinze) dias consecutivos.”

 12. Conforme se pode verificar dos artigos mencionados acima para a 

concessão do auxílio doença ou da aposentadoria por invalidez é 

condição necessária que o segurado seja considerando incapaz 

temporariamente ou definitivamente para o trabalho.

 13. Assim, nos presentes autos ficou evidentemente demonstrada à 

incapacidade total e temporária, preenchendo assim o requisito para sua 

concessão qual seja: incapacidade laborativa decorrente de doença.

14. Quanto à incapacidade comprovada para o trabalho, o laudo pericial foi 

conclusivo em afirmar que o Requerente se encontra incapacitado para a 

realização do exercício de seu labor, de forma total e temporária, 

conforme fls. 84/87.

15. Sendo assim, possível se faz a concessão do benefício de auxílio 

doença.

16. No mesmo sentido, o belíssimo seguinte precedente jurisprudencial:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXILIO DOENÇA E CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E 

TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO. LAUDO PERICIAL CONSTATA 

APTIDÃO DO REQUERENTE PARA OUTRA ATIVIDADE. CONCESSÃO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA.POSSIBILIADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODO 

SEU TEOR. UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. 

1. O cerne da questão diz respeito à concessão do benefício de 

auxílio-doença e a conversão em aposentadoria por invalidez. 2. Na 

hipótese trazida a lume nesta esfera recursal, após minuciosa análise dos 

autos, verifico que os fundamentos exarados na decisão recorrida 

identificam-se, perfeitamente, com o entendimento deste Relator, motivo 

pelo qual passarão a incorporar formalmente o presente voto, como razão 

de decidir, mediante a utilização da técnica da motivação, em que a 

Primeira Turma desta egrégia Corte Regional, vem adotando de maneira 

crescente a aludida técnica, homenageando o princípio da economia 

processual, nas hipóteses onde uma nova análise extensiva sobre a 

demanda seria despicienda, uma vez que o julgado paradigma tende a ser 

confirmado 3. Para a concessão do benefício de auxílio-doença basta a 

comprovação da qualidade de segurado e a incapacidade para o 

trabalho.4. No caso, restou comprovado por perícia judicial que o 

promovente possui lesão ou doença que o incapacita parcial e 

temporariamente para o trabalho. 4. Revelam o exame pericial que a 

patologia diagnosticada (neoplasia renal e hernia discal lombar) é passível 

de tratamento e reabilitação, estando o autor parcialmente incapacitado 

para atividades laborativas. 5. Apelação e remessa oficial improvidas. 

(TRF-5 - REEX: 104357620134059999, Relator: Desembargador Federal 

Manoel Erhardt, Data de Julgamento: 17/12/2013, Primeira Turma, Data de 

Publicação: 09/01/2014)”.

16207536 - PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. 

TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Nas ações em que se 

objetiva a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o 

julgador, via de regra, firma sua convicção por meio da prova pericial. 2. 

Na hipótese de incapacidade total e temporária, o benefício a ser 

concedido é o auxílio-doença, desde o cancelamento administrativo, uma 

vez que a perícia oficial atesta que aquela remonta a esse marco. 3. Não 

tendo o julgado fixado o índice de atualização monetária, cabe estabelecer 

ser aplicável o indexador do IGP-DI, incidente a partir do vencimento de 

cada parcela, segundo o disposto no §1º do art. 1º da Lei nº 6.899/81. 

(TRF 4ª R.; AC 2006.72.03.002497-0; SC; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. 

Victor Luiz dos Santos Laus; Julg. 05/12/2007; DEJF 18/01/2008; Pág. 

531).

16207352 - PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. 

NÃO CONHECIMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA RESTABELECIMENTO. 

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. PROVA PERICIAL. TERMO 

INICIAL. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Nas 

sentenças com condenações até 60 (sessenta) salários mínimos, o artigo 

475 do CPC, com redação dada pela Lei nº 10.352/01, não considera mais 

condição para o trânsito em julgado a remessa oficial. 2. Nas ações em 

que se objetiva benefício de auxílio-doença, o julgador firma seu 

convencimento, via de regra, com base na prova pericial. 3. Na hipótese 

de incapacidade parcial e temporária, o benefício a ser concedido é o 

auxílio-doença. 4. Reconhecido o direito da autora ao benefício de 

auxílio-doença a contar da data do laudo judicial. 5. O fato de o perito 

vinculado à Autarquia Previdenciária ter atestado a capacidade da autora 

para o labor, não tem o condão de afastar a incapacidade reconhecida 

pelo perito judicial, pois este profissional, de confiança do Juízo, ao 

realizar a perícia e elaborar o laudo técnico, encontra-se eqüidistante do 

interesse de ambas as partes. 6. Os juros moratórios são devidos à taxa 

de 1% ao mês, a contar da citação, na forma dos Enunciados das 

Súmulas nº 204 do STJ e nºs 03 e 75 do TRF da 4ª Região e precedentes 

do Superior Tribunal de Justiça. 7. Os honorários advocatícios, a cargo do 

INSS, são devidos no patamar de 10% sobre o valor das parcelas 

vencidas até a data da prolação da sentença, excluídas as parcelas 

vincendas, a teor das Súmulas nºs 111 do STJ e 76 deste Tribunal. 8. 

Remessa oficial não conhecida. Apelação da parte autora improvida. 

Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF 4ª R.; AC 

2005.71.14.001333-9; RS; Quinta Turma; Rel. Juiz Fed. Luiz Antonio Bonat; 

Julg. 18/12/2007;).

17. Isto posto, e com fulcro no artigo 59 da Lei 8.213/91, JULGO 

PARCIALEMNTE PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar que o 

requerido implante o benefício de auxílio-doença, devido a partir da data do 

laudo oficial deste juízo, assim sendo, 29/01/2018, com multa diária de R$ 

100,00 (cem reais) para a hipótese de descumprimento da presente 

decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no 

ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termo do art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil.

18. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 3º do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001.

 19. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

20. Por exigência do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço 

constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: FERNANDO DAVINO DA 

COSTA; 2. Benefício concedido: concessão de auxílio-doença; 3. Data de 

início do benefício: 29/01/2018 (fls. 84/87); 4. Renda mensal inicial: Base 

de cálculo do rendimento mensal da requerente; 5. Data início do 

pagamento: 30 dias da intimação da sentença.

 21. Em relação aos honorários periciais arbitrados às fls. 65/66, anoto 

que o profissional não encontra-se cadastrado no sistema AJG - 

Assistência Judiciária Gratuita Federal, razão pela qual determino a 

intimação do expert para que tome as providências pertinentes a fim de 

viabilizar o seu pagamento.

22. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.I. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119065 Nr: 267-72.2017.811.0008
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Balbino da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Jose Balbino da Cruz, devidamente qualificado nos autos, propôs 

“AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE”, em face do “INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS”, Autarquia Federal, objetivando a 

implantação do benefício previdenciário - aposentadoria Rural por Idade, 

uma vez que sempre exerceu atividades rurícolas em regime de economia 

familiar.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 14/32. Em despacho 

inaugural, fora determinada a citação da parte requerida (fl. 33).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

pugnando em síntese, pela improcedência da ação (fls. 35/43).

 4. Às fls. 47, o patrono da parte autora foi devidamente intimado via DJE 

nº 10006, contudo, deixou transcorrer in albis, o prazo sem manifestação, 

consoante se depreende da certidão acostada às fls. 48.

5. Às fls. 55 fora designada audiência. Durante a audiência de instrução e 

julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora, 

sendo que ao término do ato processual o (a) causídico (a) apresentou 

alegações finais remissivas. O réu, por sua vez, não compareceu a 

solenidade aprazada (fls. 60/62).

 6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher.

 8. Desta forma, analisando-se as provas documentais e testemunhais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 79 anos de idade, como se infere especialmente de 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 180 

meses, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, 

valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o entendimento 

jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de 

prova documental sobre a atividade rural em regime de economia familiar.

 9. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece 

que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a 

embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice 

também verificado na Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça.

 10. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm 

admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados mutatis 

mutandis:

 “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. 

RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE 

COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados documentos novos, 

consubstanciados em escritura de compra de imóvel rural e notas fiscais 

de produtor rural em nome do marido, é de se estender esta condição à 

sua mulher, com vistas à comprovação da atividade rurícola, para fins de 

aposentadoria por idade.” (destaquei – STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 

3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 

138). (...) “2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em 

sintonia com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a 

prova testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. 

Inteligência da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é 

imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de 

carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a 

prova testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12).

11. No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora em seus próprios 

documentos encartados com a inicial. Importante frisar que o Instituto 

requerido não aportou documentos que demonstrem vínculos 

empregatícios urbanos, restando, assim, evidenciado sua atividade como 

rural, sendo comprovada a carência exigida pela lei para a concessão do 

benefício.

 12. Ainda vale ressaltar as declarações das testemunhas ouvidas, 

Doroteu Mendes dos Santos e Raimundo Nonato da Costa, nas quais se 

extrai o efetivo exercício de atividade rural em período imediatamente 

anterior à data em que cumpriu o requisito etário para obtenção do 

benefício, alegando que:

 Depoimento judicial da testemunha Doroteu Mendes dos Santos: “Declara 

que conhece o Requerente há aproximadamente 20(vinte) anos. Que 

quando conheceu a autora, ela morava na área rural, no Município de 

Denise-MT; Que desde que conhece a parte autora, este sempre trabalhou 

na roça; Que na fazenda a autora criava galinhas, porco, plantava arroz, 

milho, feijão , para sua subsistência; Que sempre trabalhou na agricultura 

familiar e vendia parte da produção; Que hoje a autora reside na rua dom 

bosco, cidade de Denise-MT. Que na Fazenda a autora nunca teve 

máquinas agrícolas ou empregados; Que a parte autora trabalhou na 

cidade pouco tempo, pois adoeceu posteriormente”. (fl. 61).

Depoimento judicial da testemunha Raimundo Nonato da Costa: “Declara 

que conhece o Requerente há aproximadamente 30(trinta) anos. Que 

quando conheceu a parte autora, ela morava na área rural, em corte de 

cana na Usina Itamarati, no Município de Nova Olímpia e Denise-MT; Que 

desde que conhece a autora, este sempre trabalhou na roça; Que na 

fazenda a autora criava galinhas, plantava arroz, feijão e cultivava 

hortaliças, para sua subsistência; Que sempre trabalhou na agricultura 

familiar; Que hoje a autora reside no Bairro Jardim Boa esperança cidade 

de Denise-MT. Que na Fazenda a autora nunca teve máquinas agrícolas 

ou empregados, sempre trabalho manual; Que não sabe informar se o 

autor trabalhou na cidade”. (fl. 62).

13. Impondo-se, por isso, o acolhimento do pedido inaugural, 

assinalando-se a data da citação como início do benefício.

14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ.

 15. Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço 

constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Jose 

Balbino da Cruz; 1.a. CPF n. 206.665.601-10; 1.b. Nome da mãe: Corina 

Rita de Jesus; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. 

Data inicial do Benefício: 25.01.2017 (data da citação - fl. 33); 4. Renda 

mensal inicial: 01 (um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Rua das 

Camelias, n° 10, Bairro Angelito Barbosa de Souza, Município de 

Denise-MT; 6. Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da 

intimação da sentença.

 16. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.

17. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

 18. P. I. Cumpra-se.

19. Expeça-se o necessário.

 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
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 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 

- OAB:253449-SP, THIAGO VIEIRA LEITE DE CASTRO - OAB:181.955

 Vistos...

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...);

II - A obrigação for satisfeita;

No caso dos autos, percebe-se pelos documentos (fls. 128/129), que 

houve a total quitação do débito.

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134199 Nr: 1056-37.2018.811.0008

 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: EDINEI DE OLIVEIRA SILVA, MEDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - 

OAB:24323/O, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:OAB/MT 10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS ajuizada por Edinei de 

Oliveira Silva em face de Maria Eduarda de Almeida Silva representada por 

sua genitora Maria Madalena de Almeida Silva todos qualificados nos 

autos em epígrafe.

 2. Narra à peça vestibular, que o autor fora condenado nos autos do 

processo 2050-70.2015.811.0008, o qual tramitou perante a 2ª Vara desta 

Comarca, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) a título de 

alimentos.

 3. Aduz ainda que, o requerente constituiu nova família, motivo pelo qual 

não possui condições de continuar com a referida obrigação alimentar, 

vez que, a pensão fixada em 50% (cinquenta por cento) da sua 

remuneração, bem como a qual se torna um encargo vivendo apenas com 

metade de seu salário.

4. A inicial, de fls. 05/14, veio instruída com os documentos de fls. 15/29.

5. Recebida a exordial, fora determinado à citação da parte requerida e 

indeferida a tutela (fls. 30).

6. Ás fls. 31, fora designada audiência de conciliação, a qual restou 

inexitosa (fls. 50).

7. A parte requerida, fora devidamente citada, contudo deixou transcorrer 

o prazo in albis sem apresentar manifestação, conforme certidão de fls. 

51.

8. Instado a manifestar, o representante do Ministério Público apresentou 

parecer às fls. 56.

9. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

10. As partes são legítimas e estão bem representadas. Inexistem 

nulidades, irregularidades, ou questões preliminares pendentes de 

saneamento, motivo pelo qual passo, ao exame das alegações de mérito.

11. De início, é de ser salientado que de todo o processado até o 

momento, extrai-se que os autos já comportam providência final, a teor do 

que dispõe o art. 355, I, do Novo Estatuto Processual Civil, haja vista que, 

embora o caso sub examine traga em seu bojo questões de fato e de 

direito, são desnecessárias outras provas para o deslinde da vexata 

quaestio.

12. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que a parte requerida 

foi devidamente citada (fls. 51), contudo, deixou de apresentar resposta. 

Assim, reconheço a revelia, no entanto, deixo de aplicar os seus efeitos 

por se tratar de direito indisponível, nos termos do artigo 345, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

13. É necessário ressaltar que a revelia faz presumir verdadeiros os fatos 

alegados na exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não 

importa necessariamente em procedência do pedido, pois deve o Juiz 

verificar se tem fundamento o direito pleiteado pela parte autora. Nesse 

sentido:

 “TJ MG - EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

REVISIONAL CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E 

DANOS MORAIS - EFEITOS DA REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - LIVRE 

CONVENCIMENTO DO JULGADOR -INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

REVISÃO DO VALOR DEVIDO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 

Os efeitos da revelia não implicam, por si só, na procedência imediata do 

pedido. A presunção advinda da revelia é relativa, sendo legítimo ao 

julgador dar ao feito a solução que entender cabível de acordo com o 

princípio do livre convencimento motivado. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 

2006.019121-3, REL. DES. PAULO ALFEU PUCCINELLI, TERCEIRA TURMA 

CÍVEL).

14. Seguindo adiante, após acurada análise dos autos, tenho que a parcial 

procedência da ação é medida que se impõe, senão vejamos.

 15. A obrigação alimentar tem natureza de prestação continuada e, por 

isso, o direito admite que o seu valor seja rediscutido, caso o binômio 

necessidade/possibilidade se altere.

16. No caso dos autos, cinge-se a controvérsia na questão concernente 

às necessidades do(a) menor, bem como nas possibilidades do 

requerente.

17. Como é cediço, por força da regra insculpida no § 1º do artigo 1.694 

do Código Civil, a prestação alimentar deve ser estipulada na proporção 

das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante.

18. Este preceito consubstancia o pilar no qual se assenta o arbitramento 

do encargo alimentício e da alteração deste equilíbrio, quer em função da 

diminuição da capacidade do provedor ou do incremento da necessidade 

do beneficiário, destarte, surge o direito, conforme as circunstâncias, à 

exoneração ou revisão da obrigação, conforme estatuído no artigo 1.699 

do Código Civil.

19. No que tange às condições da ação revisional, o Desembargador 

YUSSEF SAID CAHALI, leciona que:

 “Para que seja acolhido o pedido de revisão, deve ser provada a 

modificação das condições econômicas. Na ação exoneratória ou de 

redução de alimentos, a alegação da impossibilidade de pagar a pensão 

fixada reclama prova irrefutável e convincente” (Dos Alimentos, Editora 

Revista dos Tribunais, 8ª ed., p. 671).

20. Vejamos o que dispõe o Código Civil:

“Art. 1.699 - Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação 

financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o 

interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, 

redução ou agravação do encargo.”

21. Ademais, a origem da obrigação de prestar alimentos pode decorrer de 

duas situações legalmente previstas. A primeira, derivada do poder 

familiar, nos termos do art. 1.634 do CC, trata-se do dever de sustento, no 

qual a necessidade de recebimento é presumida e não há reciprocidade 

entre as partes envolvidas. De outro lado, o art. 1.694 do diploma civil 

prevê a hipótese de obrigação alimentar, fruto das relações de 

parentesco, na qual deverá haver prova da necessidade do alimentando e 

a possibilidade de reciprocidade de tal direito entre as partes envolvidas.

22. No caso em tela, trata-se de dever de sustento em que a pensão 

alimentícia foi fixada em 50% (cinquenta por cento) do salário percebido 

do autor, por ocasião da sentença acostada aos autos (fl. 24/25), 

alegando a parte autora que o atualmente, constituiu nova família, razão 

pela qual, não possui condições de continuar a contribuir com a obrigação 

alimentar atribuída no quantum de 50% (cinquenta por cento) de seu 

salário.

 23. Impende destacar, que pelos documentos acostados, mostra-se 

parcialmente cabível a redução da quantia postulada pela parte autora, 

para o importe de 25% (vinte e cinco por cento) do salário percebido do 
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requerente, em relação às prestações alimentícias a serem pagas pelo 

autor.

24. Destarte, é insofismável que se conclua que, diante das provas 

trazidas aos autos, os pedidos veiculados na exordial devem ser 

parcialmente acolhidos.

 25. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENETE o pedido articulado na exordial, 

para alteração do valor da pensão alimentícia paga a Parte Requerida, 

reajustando o valor das prestações alimentares que está obrigada ao 

requerente, ao importe de 25% (vinte e cinco por cento) do salário 

percebido do autor, motivo pelo qual julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

26. Sem condenação em custas e honorários, eis que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade de justiça.

27. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135547 Nr: 1868-79.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PETRUCIA DA SILVA, IRSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON JOSE DOS SANTOS, TATIANE 

FEITOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil.10. Sem condenação em custas e honorários, vez que o 

feito tramita sob o pálio da justiça gratuita.11. Intimem-se as partes acerca 

da sentença prolatada.12. Notifique-se o representante do Parquet.13. 

Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.14. Expeça-se o necessário.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109008 Nr: 1149-68.2016.811.0008

 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: ALDAIR PEREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Alves Araújo - OAB:

 Vistos...

1. Trata-se de Embargos de Declaração, pendente de pronunciamento 

judicial, opostos pela parte autora, aduzindo, em síntese, obscuridade e 

contradição na r. sentença de fls.82/82v°.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 4. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada, se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

5. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129373 Nr: 6206-33.2017.811.0008

 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: GILVAN MARTIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 1. Gilvan Martins da Silva, qualificado nos autos, ajuizou a presente ação 

em face do Instituto Nacional Do Seguro Social (INSS), alegando, em 

síntese, que sempre trabalhou nas lidas rurais e que sempre se dedicou 

aos afazeres rurícolas em regime de economia familiar, bem como, 

preenche todos os requisitos legais para concessão do benefício.

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 14/24. Em despacho 

inaugural, foi indeferida a antecipação de tutela pleiteada e determinada a 

citação da parte requerida (fl. 25/25v°).

3. Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação, 

pugnando em síntese, pela improcedência da ação (fls. 27/31).

 4. A parte autora impugnou a contestação, reiterando os argumentos da 

exordial (fls. 37/42).

 5. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte autora, sendo que ao término do ato 

processual o(a) causídico(a) apresentou alegações finais remissivas. O 

réu, por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada (fls. 49/51).

 6. Encerrada a instrução, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento. Decido.

 7. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

8. Em relação ao prequestionamento invocado pelo Instituto Réu acerca do 

direito pleiteado pela parte, a sentença não fere nenhum dispositivo de lei 

federal nem tampouco nenhuma norma constitucional prevista em nossa 

carta magna.

9. Por outro lado, o requerido merece razão ao afirmar que não houve um 

início de prova material suficiente para que fosse comprovado pela prova 

testemunhal, haja vista que não foram acostados documentos que 

reforcem as alegações da parte autora.

 10. Apesar das testemunhas Djacy Francelino da Silva e Cicero Francisco 

Marques que conhecem a parte requerente há muitos anos, alegando que:

Depoimento judicial da testemunha Djacy Francelino da Silva: “Declara que 

conhece o Requerente desde 1976 em Alagoas. Que quando conheceu o 

autor trabalhava cortando cana. Que quando o autor veio em 1977 para o 

Mato Grosso, o autor continuou a trabalhar cortando cana na Usina 

Itamarati, no município de Nova Olímpia/MT; Que hoje o autor não trabalha, 

sobrevivendo com a ajuda de amigos. Que quando cortava cana o autor 

nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que a autora nunca 

trabalhou na cidade”. Dada a palavra ao Advogado(a) este nada 

manifestou. “Que a Fazenda Duas Barras pertencia a usina, que nesse 

local o autor trabalhou muitos anos cortando cana.” (fl. 49).

Depoimento judicial da testemunha Cicero Francisco Marques: “Declara 

que conhece o Requerente desde 1987 no Estado de Alagoas. Que 

quando conheceu o autor ele trabalhava no campo. Que quando o autor 

veio para o Mato Grosso continuou trabalhando no campo, na usina 

Itamarati desde 1994/1995. Que na usina o autor trabalha cortando cana. 

Que o autor tem a carteira assinada. Que sempre trabalhou no meio rural 

cortando cana e que atualmente ele não trabalha mais, há pelo menos 1 

ano. Que o autor já trabalhou de jardineiro. Que o autor nunca trabalhou na 

cidade”. Dada a palavra ao Advogado(a), a testemunha assim respondeu: 

“Que o autor trabalhou de jardineiro fichado, mas não sabe falar o tempo, 

que depois que parou de trabalhar de jardineiro, continuou a trabalhar 

cortando cana. Que desde que conheceu o autor, ele só se ausentou do 

trabalho quando trabalhou de jardineiro, mas que sempre foi cortador de 

cana” (fl. 50).

11. Desta forma, não há nos autos a comprovação do período de carência 

exigido, havendo, inclusive, vínculo empregatício urbano por parte do 

autor, conforme se extrai dos documentos acostados pelo Instituto 

requerido às fls. 35, o que demonstra, portanto, contradição com as 
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alegações da peça vestibular. Sendo assim, não restou comprovada a 

atividade rural exercida, tal como fora sustentado pela parte demandante, 

evidenciando que a pretensão inicial não merece ser acolhida.

12. Nesta toada, segundo o art. 12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado 

especial:

 Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 13. Além do mais, o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 

individualmente é exercida em condições de mútua dependência, 

colaboração e sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

 14. Analisando os documentos juntados pela parte autora na inicial, 

concluo que estes não são aptos como início de prova material para 

demonstrar a atividade rural exercida pela mesma, muito menos o lapso 

temporal de exercício de atividade rurícola, dessa forma assiste razão o 

requerido em afirmar que a parte requerente não comprovou o exercício 

de atividade rural e nem a atividade durante o período legal.

 15. Devo consignar que a parte autora não preenche o requisito 

comprobatório de exercício em atividade rural em regime de economia 

familiar, como exige a lei, posto que, não ficou comprovado o período de 

carência, bem como o vínculo de trabalhador rural, tendo em vista a 

ausência de documentos para confirmar tal atividade. Neste caso é 

forçoso afirmar que a parte autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em 

razão de não preencher os requisitos exigidos pelo artigo 143 da Lei 

8.213/91, que verbera:

“Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório 

no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, 

ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a 

partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício”.

16. A jurisprudência é firme nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. 

PROVA MATERIAL. CNIS. TRABALHO URBANO. DEPOIMENTO 

TESTEMUNHAL. SÚMULAS 149/STJ e 27/TRF-1ª REGIÃO. REQUISITOS 

LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONCESSÃO INDEVIDA. 1. Em que pese 

constar dos autos início de prova material (certidão de casamento), não 

restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, em número de 

meses referente à carência exigida para o benefício, segundo a tabela de 

transição do art. 142 da Lei 8.213/91, vez que informações do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais - CNIS e do Sistema Único de Benefícios 

DATAPREV atestam o exercício de atividade urbana por parte do 

ex-marido da autora por expressivo período dentro da carência, restando 

infirmada, portanto, a condição de rurícola constante dos documentos 

apresentados. 2. Com o advento da Lei n.º 11.718 de 20.06.2008, a qual 

acrescentou os §§ 3º e 4º ao art. 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento 

jurídico passou a admitir expressamente a soma do tempo de exercício de 

labor rural ao período de trabalho urbano, para fins de concessão do 

benefício da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem. Entretanto, não se aplicam, 

no presente caso, os referidos dispositivos, tendo em vista que não há 

nos autos prova material de exercício da atividade rural por parte da 

autora posterior à atividade urbana exercida pelo ex-marido. 3. A 

produção de prova exclusivamente testemunhal é insuficiente à 

comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário, nos termos das Súmulas 149 do STJ e 27 deste Tribunal. 4. 

A parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria rural por idade, 

previsto nos arts. 143 e 11, VII, ambos da Lei 8.213/91, porquanto as 

provas testemunhais e documentais produzidas nos autos não foram 

suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola durante o período 

de carência. 5. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 59705 

MG 0059705-89.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/03/2013, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1129 de 12/04/2013)”.

17. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Gilvan Martins da Silva em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

18. Deixo de condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza 

dos benefícios da gratuidade da justiça.

19. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126066 Nr: 4219-59.2017.811.0008

 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: JULIO GOMES NETO, MARIA DO CARMO DA SILVA 

GOMES, CINTIA FERNANDA DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES GREGORIO DA SILVA, MUNICIPIO 

DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: michele juliana noca - OAB:, 

SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2933

 40. Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, JULGO 

IMPROCEDENTES, os pedidos formulados na exordial, e, por conseguinte, 

julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.41. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas do 

processo, que deverão corresponder ao valor a que se pretendia a título 

de indenização, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor da causa. Contudo, observados, quanto à exigibilidade, os 

termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. 42. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe. 

P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 128241 Nr: 5483-14.2017.811.0008

 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 LINA DE ARRUDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Maria Lina de Arruda Ferreira, devidamente qualificada nos autos, 

propôs “AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE”, em face do “INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS”, Autarquia Federal, objetivando a 

implantação do benefício previdenciário - aposentadoria Rural por Idade, 

uma vez que sempre exerceu atividades rurícolas em regime de economia 

familiar.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 14/23. Em despacho 

inaugural, fora determinada a citação da parte requerida (fl. 24).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

pugnando em síntese, pela improcedência da ação (fls. 27v°/39v°).

 4. Às fls. 40/45, o patrono da parte autora apresentou impugnação à 

contestação, reiterando os argumentos aludidos na peça inaugural.

5. Às fls. 47 fora designada audiência. Durante a audiência de instrução e 
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julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora, 

sendo que ao término do ato processual o (a) causídico (a) apresentou 

alegações finais remissivas. O réu, por sua vez, não compareceu a 

solenidade aprazada (fls. 52/54).

 6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher.

 8. Desta forma, analisando-se as provas documentais e testemunhais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 57 anos de idade, como se infere especialmente de 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 180 

meses, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, 

valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o entendimento 

jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de 

prova documental sobre a atividade rural em regime de economia familiar.

 9. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece 

que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a 

embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice 

também verificado na Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça.

 10. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm 

admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados mutatis 

mutandis:

 “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. 

RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE 

COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados documentos novos, 

consubstanciados em escritura de compra de imóvel rural e notas fiscais 

de produtor rural em nome do marido, é de se estender esta condição à 

sua mulher, com vistas à comprovação da atividade rurícola, para fins de 

aposentadoria por idade.” (destaquei – STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 

3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 

138). (...) “2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em 

sintonia com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a 

prova testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. 

Inteligência da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é 

imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de 

carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a 

prova testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12).

11. No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora em seus próprios 

documentos encartados com a inicial. Importante frisar que o Instituto 

requerido não aportou documentos que demonstrem vínculos 

empregatícios urbanos, restando, assim, evidenciado sua atividade como 

rural, sendo comprovada a carência exigida pela lei para a concessão do 

benefício.

 12. Ainda vale ressaltar as declarações das testemunhas ouvidas, 

Lucindo Ferreira Mendes e Veridiano Isaque de Almeida, nas quais se 

extrai o efetivo exercício de atividade rural em período imediatamente 

anterior à data em que cumpriu o requisito etário para obtenção do 

benefício, alegando que:

 Depoimento judicial da testemunha Lucindo Ferreira Mendes: Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 25 (vinte) anos. Que quando 

conheceu a autora, ela morava na área rural, no Alto Paraguai, e que 

trabalhava na “Bocanha”; Que a “Bocanha” ficava perto da cidade. Que 

desde que conhece a autora, este sempre trabalhou na roça; Que na 

fazenda a autora criava galinhas, vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão 

e cultivava hortaliças tais como: alface, couve, almeirão, tomate, repolho, 

rabanete, para sua subsistência; Que sempre trabalhou na agricultura 

familiar; Que hoje a autora reside na cidade de Nova Olimpia - MT. Que 

essa mudança aconteceu em 2016. Que na “Bocanha” a autora nunca 

teve máquinas agrícolas ou empregados; Que a autora nunca trabalhou na 

cidade”. Dada a palavra ao Advogado(a), a testemunha assim respondeu: 

“Que a autora também já chegou a residir na “Bocanha”. (fl. 53).

Depoimento judicial da testemunha Veridiano Isaque de Almeida: “Declara 

que conhece o Requerente há aproximadamente 30 (vinte) anos. Que 

quando conheceu a autora, ela morava na área rural, conhecido com ‘ 

Bocanha’, no Município de Alto Paraguai-MT; Que desde que conhece a 

autora, este sempre trabalhou na roça; Que na fazenda a autora criava 

galinhas, vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças 

tais como: alface, couve, almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua 

subsistência; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; Que não sabe 

ao certo onde a autora reside atualmente. Que a autora saiu da “Bacanha” 

recentemente, há 2 anos aproximadamente. Que na “Bocanha” a autora 

nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que a autora nunca 

trabalhou na cidade”. (fl. 53).

13. Impondo-se, por isso, o acolhimento do pedido inaugural, 

assinalando-se a data da citação como início do benefício.

14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ.

 15. Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço 

constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Maria Lina 

de Arruda Ferreira; 1.a. CPF n. 787.056.061-87; 1.b. Nome da mãe: Angela 

Francisca de Arruda; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade 

Rural; 3. Data inicial do Benefício: 21.09.2017 (data da citação - fl. 24v°); 4. 

Renda mensal inicial: 01 (um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: 

Rua Ernesto de Souza Ferraz, quadra 18, lote 08, Município de Nova 

Olímpia-MT; 6. Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da 

intimação da sentença.

 16. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.

17. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

 18. P. I. Cumpra-se.

19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122449 Nr: 2303-87.2017.811.0008

 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: SEVERINA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 1. Severina Maria da Silva, qualificada nos autos, ajuizou a presente ação 

em face do Instituto Nacional Do Seguro Social (INSS), alegando, em 

síntese, que sempre trabalhou nas lidas rurais e que sempre se dedicou 

aos afazeres rurícolas em regime de economia familiar, bem como, 

preenche todos os requisitos legais para concessão do benefício.

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 14/30. Em despacho 

inaugural, foi indeferida a antecipação de tutela pleiteada e determinada a 

citação da parte requerida (fl. 31/32).

3. Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação, 

pugnando em síntese, pela improcedência da ação (fls. 39/49).

 4. A parte autora impugnou a contestação, reiterando os argumentos da 

exordial (fls. 65/70).

 5. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 
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testemunhas arroladas pela parte autora, sendo que ao término do ato 

processual o(a) causídico(a) apresentou alegações finais remissivas. O 

réu, por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada (fls. 76/78).

 6. Encerrada a instrução, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento. Decido.

 7. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

8. Em relação ao prequestionamento invocado pelo Instituto Réu acerca do 

direito pleiteado pela parte, a sentença não fere nenhum dispositivo de lei 

federal nem tampouco nenhuma norma constitucional prevista em nossa 

carta magna.

9. Por outro lado, o requerido merece razão ao afirmar que não houve um 

início de prova material suficiente para que fosse comprovado pela prova 

testemunhal, haja vista que não foram acostados documentos que 

reforcem as alegações da parte autora.

 10. Apesar das testemunhas Maria Sebastina dos Santos e Reginaldo 

Scoralick Costa que conhecem a parte requerente há muitos anos, 

alegando que:

Depoimento judicial da testemunha Maria Sebastina dos Santos: “Declara 

que conhece o Requerente há aproximadamente 50 (vinte) anos. Que 

quando conheceu a autora, ela morava na cidade de Murici, no Estado de 

Alagoas. Que a autora cortava cana nas fazendas da Usina. Que quando 

a autora veio há 20 anos para o Mato Grosso, ela continuou plantando no 

quintal. Que a autora; Que hoje a autora reside no Assari, na cidade de 

Barra do Bugres-MT. Que desde que chegou no Mato Grosso a autora não 

trabalhou mais cortando cana. Que nesse período a autora plantava para 

sobreviver, batata, milho para consumo próprio e o que sobrava ela 

vendia. Que a autora nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que 

a autora nunca trabalhou na cidade”. Dada a palavra ao Advogado(a) este 

nada manifestou. “Que a autora antes de vir para o Mato Grosso ela 

cortava cana. Que aqui em Mato Grosso a autora plantava para o próprio 

sustento, já que não tem outro recurso para sobrevivência”. (fl. 77).

Depoimento judicial da testemunha Reginaldo Scoralick Costa: ““Declara 

que conhece o Requerente há aproximadamente 15 (vinte) anos. Que 

quando conheceu a autora, ela morava na Assari, onde ela tinha uma 

plantação no terreno dela. Que desde que conhece a autora, este sempre 

trabalhou na roça; Que na fazenda a autora criava galinhas, vaca, porco, 

plantava arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças tais como: alface, couve, 

almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua subsistência e para vender; 

Que hoje a autora ainda reside no Assari, trabalhando na sua plantação. 

Que na plantação autora nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; 

Que a autora nunca trabalhou na cidade” (fl. 78).

11. Desta forma, inexiste nos autos a comprovação do período de 

carência exigido, havendo, inclusive, vínculos empregatícios por parte de 

seu cônjuge, conforme se extrai dos documentos acostados pelo Instituto 

requerido (fls. 50/60), o que contradiz, portanto, as alegações da peça 

vestibular. Sendo assim, não restou comprovada a atividade rural 

exercida, tal como fora sustentado pela parte demandante, evidenciando 

que a pretensão inicial não merece ser acolhida.

12. Nesta toada, segundo o art. 12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado 

especial:

 Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 13. Além do mais, o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 

individualmente é exercida em condições de mútua dependência, 

colaboração e sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

 14. Analisando os documentos juntados pela parte autora na inicial, 

concluo que estes não são aptos como início de prova material para 

demonstrar a atividade rural exercida pela mesma, muito menos o lapso 

temporal de exercício de atividade rurícola, dessa forma assiste razão o 

requerido em afirmar que a parte requerente não comprovou o exercício 

de atividade rural e nem a atividade durante o período legal.

 15. Devo consignar que a parte autora não preenche o requisito 

comprobatório de exercício em atividade rural em regime de economia 

familiar, como exige a lei, posto que, não ficou comprovado o período de 

carência, bem como o vínculo de trabalhador rural, tendo em vista a 

ausência de documentos para confirmar tal atividade. Neste caso é 

forçoso afirmar que a parte autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em 

razão de não preencher os requisitos exigidos pelo artigo 143 da Lei 

8.213/91, que verbera:

“Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório 

no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, 

ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a 

partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício”.

16. A jurisprudência é firme nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. 

PROVA MATERIAL. CNIS. TRABALHO URBANO. DEPOIMENTO 

TESTEMUNHAL. SÚMULAS 149/STJ e 27/TRF-1ª REGIÃO. REQUISITOS 

LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONCESSÃO INDEVIDA. 1. Em que pese 

constar dos autos início de prova material (certidão de casamento), não 

restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, em número de 

meses referente à carência exigida para o benefício, segundo a tabela de 

transição do art. 142 da Lei 8.213/91, vez que informações do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais - CNIS e do Sistema Único de Benefícios 

DATAPREV atestam o exercício de atividade urbana por parte do 

ex-marido da autora por expressivo período dentro da carência, restando 

infirmada, portanto, a condição de rurícola constante dos documentos 

apresentados. 2. Com o advento da Lei n.º 11.718 de 20.06.2008, a qual 

acrescentou os §§ 3º e 4º ao art. 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento 

jurídico passou a admitir expressamente a soma do tempo de exercício de 

labor rural ao período de trabalho urbano, para fins de concessão do 

benefício da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem. Entretanto, não se aplicam, 

no presente caso, os referidos dispositivos, tendo em vista que não há 

nos autos prova material de exercício da atividade rural por parte da 

autora posterior à atividade urbana exercida pelo ex-marido. 3. A 

produção de prova exclusivamente testemunhal é insuficiente à 

comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário, nos termos das Súmulas 149 do STJ e 27 deste Tribunal. 4. 

A parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria rural por idade, 

previsto nos arts. 143 e 11, VII, ambos da Lei 8.213/91, porquanto as 

provas testemunhais e documentais produzidas nos autos não foram 

suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola durante o período 

de carência. 5. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 59705 

MG 0059705-89.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/03/2013, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1129 de 12/04/2013)”.

17. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Severina Maria da Silva em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

 18. Deixo de condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza 

dos benefícios da gratuidade da justiça.

19. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 96707 Nr: 5721-38.2014.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTI FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA, CARMEN 

FARIA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, JULIANO MARQUES RIBERIO - 

OAB:8.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:OAB/MT 6330

 Vistos...

1. Trata-se de Embargos de Declaração, pendente de pronunciamento 

judicial, opostos pela parte requerida, aduzindo, em síntese, obscuridade e 

contradição na r. sentença de fls.203/203v°.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 4. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada, se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

5. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132089 Nr: 7742-79.2017.811.0008

 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: GECINETE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:18.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 1. Gecinete Rodrigues da Silva, qualificada nos autos, ajuizou a presente 

ação em face do Instituto Nacional Do Seguro Social (INSS), alegando, em 

síntese, que sempre trabalhou nas lidas rurais e que sempre se dedicou 

aos afazeres rurícolas em regime de economia familiar, bem como, 

preenche todos os requisitos legais para concessão do benefício.

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 20/53. Em despacho 

inaugural, foi indeferida a antecipação de tutela pleiteada e determinada a 

citação da parte requerida (fl. 54).

3. Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação, 

pugnando em síntese, pela improcedência da ação (fls. 55/60v°).

 4. A parte autora impugnou a contestação, reiterando os argumentos da 

exordial (fls. 69/70).

 5. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte autora, sendo que ao término do ato 

processual o(a) causídico(a) apresentou alegações finais remissivas. O 

réu, por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada (fls. 77/79).

 6. Encerrada a instrução, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento. Decido.

 7. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

8. Em relação ao prequestionamento invocado pelo Instituto Réu acerca do 

direito pleiteado pela parte, a sentença não fere nenhum dispositivo de lei 

federal nem tampouco nenhuma norma constitucional prevista em nossa 

carta magna.

9. Por outro lado, o requerido merece razão ao afirmar que não houve um 

início de prova material suficiente para que fosse comprovado pela prova 

testemunhal, haja vista que não foram acostados documentos que 

reforcem as alegações da parte autora.

 10. Apesar das testemunhas Manoel Braz Belicio e Odilon Alvino da Silva 

que conhecem a parte requerente há muitos anos, alegando que:

Depoimento judicial da testemunha Manoel Braz Belicio: “Declara que 

conhece o Requerente desde de 1993. Que quando conheceu a autora, 

ela morava na área rural, no Sitio em Progresso, Distrito de Tangará da 

Serra; Que desde que conhece a autora, este sempre trabalhou na roça; 

Que na fazenda a autora criava galinhas, vaca, porco, plantava arroz, 

milho, feijão e cultivava hortaliças tais como: alface, couve, almeirão, 

tomate, repolho, rabanete, para sua subsistência e vender; Que sempre 

trabalhou na agricultura familiar; Que hoje a autora reside no 

Assentamento Oziel Alves no município de Nova Olimpia-MT. Que no 

Assento a autor mora há pelo menos 15 anos. Que na Fazenda a autora 

nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que a autora já trabalhou 

na cidade, mas não sabe dizer em que local e o período”. Dada a palavra 

ao Advogado(a), a testemunha responder assim: “Que a autora mora no 

Assentamento. Que a renda advém do sitio,. Que o tamanha é 6.75 

hectares. Que a renda é manual, criando vacas leiteiras e outros 

produtos”, Que consomem o que produzem, mas vendem o que sobram”. 

(fl. 78).

Depoimento judicial da testemunha Odilon Alvino da Silva: “Declara que 

conhece o Requerente desde 1981. Que quando conheceu a autora, ela 

morava na área rural, no Acampamento, no Município de Tangará da Serra 

- MT; Que desde que conhece a autora, este sempre trabalhou na roça; 

Que na fazenda a autora criava galinhas, vaca, porco, plantava arroz, 

milho, feijão e cultivava hortaliças tais como: alface, couve, almeirão, 

tomate, repolho, rabanete, para sua subsistência; Que sempre trabalhou 

na agricultura familiar; Que hoje a autora reside no Sitio em Nava Olímpia, 

local em que continuou com a atividade rural. Que na Fazenda a autora 

nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que a autora chegou a 

trabalhar na cidade, mas por pouco tempo.” (fl. 79).

11. Desta forma, inexiste nos autos a comprovação do período de 

carência exigido, havendo, inclusive, vínculos empregatícios urbanos tanto 

por parte da autora, quanto por parte de seu cônjuge, conforme se extrai 

dos documentos acostados pelo Instituto requerido (fls. 62v°/66v°), o que 

contradiz, portanto, as alegações da peça vestibular. Sendo assim, não 

restou comprovada a atividade rural exercida, tal como fora sustentado 

pela parte demandante, evidenciando que a pretensão inicial não merece 

ser acolhida.

12. Nesta toada, segundo o art. 12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado 

especial:

 Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 13. Além do mais, o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 

individualmente é exercida em condições de mútua dependência, 

colaboração e sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

 14. Analisando os documentos juntados pela parte autora na inicial, 

concluo que estes não são aptos como início de prova material para 

demonstrar a atividade rural exercida pela mesma, muito menos o lapso 

temporal de exercício de atividade rurícola, dessa forma assiste razão o 

requerido em afirmar que a parte requerente não comprovou o exercício 

de atividade rural e nem a atividade durante o período legal.

 15. Devo consignar que a parte autora não preenche o requisito 

comprobatório de exercício em atividade rural em regime de economia 

familiar, como exige a lei, posto que, não ficou comprovado o período de 
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carência, bem como o vínculo de trabalhador rural, tendo em vista a 

ausência de documentos para confirmar tal atividade. Neste caso é 

forçoso afirmar que a parte autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em 

razão de não preencher os requisitos exigidos pelo artigo 143 da Lei 

8.213/91, que verbera:

“Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório 

no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, 

ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a 

partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício”.

16. A jurisprudência é firme nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. 

PROVA MATERIAL. CNIS. TRABALHO URBANO. DEPOIMENTO 

TESTEMUNHAL. SÚMULAS 149/STJ e 27/TRF-1ª REGIÃO. REQUISITOS 

LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONCESSÃO INDEVIDA. 1. Em que pese 

constar dos autos início de prova material (certidão de casamento), não 

restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, em número de 

meses referente à carência exigida para o benefício, segundo a tabela de 

transição do art. 142 da Lei 8.213/91, vez que informações do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais - CNIS e do Sistema Único de Benefícios 

DATAPREV atestam o exercício de atividade urbana por parte do 

ex-marido da autora por expressivo período dentro da carência, restando 

infirmada, portanto, a condição de rurícola constante dos documentos 

apresentados. 2. Com o advento da Lei n.º 11.718 de 20.06.2008, a qual 

acrescentou os §§ 3º e 4º ao art. 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento 

jurídico passou a admitir expressamente a soma do tempo de exercício de 

labor rural ao período de trabalho urbano, para fins de concessão do 

benefício da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem. Entretanto, não se aplicam, 

no presente caso, os referidos dispositivos, tendo em vista que não há 

nos autos prova material de exercício da atividade rural por parte da 

autora posterior à atividade urbana exercida pelo ex-marido. 3. A 

produção de prova exclusivamente testemunhal é insuficiente à 

comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário, nos termos das Súmulas 149 do STJ e 27 deste Tribunal. 4. 

A parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria rural por idade, 

previsto nos arts. 143 e 11, VII, ambos da Lei 8.213/91, porquanto as 

provas testemunhais e documentais produzidas nos autos não foram 

suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola durante o período 

de carência. 5. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 59705 

MG 0059705-89.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/03/2013, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1129 de 12/04/2013)”.

17. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Gecinete Rodrigues da Silva em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

18. Deixo de condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza 

dos benefícios da gratuidade da justiça.

19. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122516 Nr: 2327-18.2017.811.0008

 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: HCOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MARQUES DE 

CAMPOS - OAB:258475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 6539

 22. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido articulado na exordial, ex vi do art. 487, I 

do Código de Processo Civil, para declarar não ter a parte autora o direito 

à alteração do valor da pensão alimentícia paga, mantendo o valor das 

prestações alimentares que está obrigada ao requerente, ao importe de 

53,37% (cinquenta e três vírgula trinta e sete por cento) do salário mínimo 

vigente, mais 50% das despesas extraordinárias. 23. Sem condenação em 

custas e honorários, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade de 

justiça.24. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 127967 Nr: 5339-40.2017.811.0008

 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: IVONETE SOARES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - BARRA DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT, LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES 

CAPATTO - OAB:MT-8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A MT

 Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial para: a) tornar 

definitiva a decisão proferida às fls. 42/42-vº, que reconheceu a 

antecipação dos efeitos da tutela; b) declarar a Inexistência de Débito 

objeto da lide e determinar que a parte Ré realize o seu CANCELAMENTO, 

bem como se ABSTENHA de cobrá-lo de qualquer forma, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis a partir da publicação do decisum, passando a contar 

tal prazo a partir do primeiro dia útil, inclusive, seguinte à data da 

intimação, sob pena do pagamento de multa cominatória equivalente ao 

TRIPLO do que exigir em desacordo, a incidir da data do descumprimento 

do termo ad quem; c) condenar a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte 

Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

corrigido monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da sentença. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas do processo, bem como de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante 

disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo 

recursal, em não se iniciando a fase de cumprimento do julgado pela parte 

vencedora, no prazo de 6 (seis) meses, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 123316 Nr: 2805-26.2017.811.0008

 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: ISRAEL DOS SANTOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 1. Israel dos Santos Costa, qualificada nos autos, ajuizou a presente ação 

em face do Instituto Nacional Do Seguro Social (INSS), alegando, em 

síntese, que sempre trabalhou nas lidas rurais e que sempre se dedicou 

aos afazeres rurícolas em regime de economia familiar, bem como, 

preenche todos os requisitos legais para concessão do benefício.

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 14/19. Em despacho 

inaugural, foi indeferida a antecipação de tutela pleiteada e determinada a 

citação da parte requerida (fl. 21/21v°).

3. Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação, 

pugnando em síntese, pela improcedência da ação (fls. 25v°/37v°).

 4. A parte autora impugnou a contestação, reiterando os argumentos da 

exordial (fls. 40/45).

 5. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 
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testemunhas arroladas pela parte autora, sendo que ao término do ato 

processual o(a) causídico(a) apresentou alegações finais remissivas. O 

réu, por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada (fls. 52/54).

 6. Encerrada a instrução, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento. Decido.

 7. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

8. Em relação ao prequestionamento invocado pelo Instituto Réu acerca do 

direito pleiteado pela parte, a sentença não fere nenhum dispositivo de lei 

federal nem tampouco nenhuma norma constitucional prevista em nossa 

carta magna.

9. Por outro lado, o requerido merece razão ao afirmar que não houve um 

início de prova material suficiente para que fosse comprovado pela prova 

testemunhal, haja vista que não foram acostados documentos que 

reforcem as alegações da parte autora.

 10. Apesar das testemunhas Euzebio Justino de Camargo e Juscelino 

Vitorino que conhecem a parte requerente há muitos anos, alegando que:

Depoimento judicial da testemunha Euzebio Justino de Camargo: “Declara 

que conhece o Requerente há aproximadamente 20 (vinte) anos. Que 

quando conheceu a autora, ela morava na área rural, no Sitio de 

propriedade da família do autor, perto do Município de Nova Olímpia -MT; 

Que desde que conhece o autor, este sempre trabalhou na roça; Que na 

fazenda a autora criava galinhas, vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão 

e cultivava hortaliças tais como: alface, couve, almeirão, tomate, repolho, 

rabanete, para sua subsistência e para vender; Que sempre trabalhou na 

agricultura familiar; Que hoje o autor reside na cidade de Nova Olímpia-MT, 

local em que trabalha como diarista. Que não sabe quanto tempo o autor 

se mudou para cidade. Que no sitio a autor nunca teve máquinas agrícolas 

ou empregados; Que o autor já trabalhou como pedreiro na cidade”. (fl. 

53).

Depoimento judicial da testemunha Juscelino Vitorino: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos. Que 

quando conheceu o autor, ele morava na área rural, no Sitio no Assari, 

Município de Barra do Bugres-MT; Que na fazenda a autora criava 

galinhas, vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças 

tais como: alface, couve, almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua 

subsistência e para vender; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; 

Que hoje o autor mora na cidade Nova Olímpia-MT. Que o autor mora na 

cidade há pouco tempo, mas não sabe dizer o período em que se mudou. 

Que no Sitio o autor nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que o 

autor nunca trabalhou na cidade” (fl. 54).

11. Desta forma, inexiste nos autos a comprovação do período de 

carência exigido, havendo, inclusive, vínculos empregatícios urbanos por 

parte do autor, conforme se extrai dos documentos acostados pelo 

Instituto requerido (fls. 23v°/24v°), o que contradiz, portanto, as alegações 

da peça vestibular. Sendo assim, não restou comprovada a atividade rural 

exercida, tal como fora sustentado pela parte demandante, evidenciando 

que a pretensão inicial não merece ser acolhida.

12. Nesta toada, segundo o art. 12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado 

especial:

 Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 13. Além do mais, o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 

individualmente é exercida em condições de mútua dependência, 

colaboração e sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

 14. Analisando os documentos juntados pela parte autora na inicial, 

concluo que estes não são aptos como início de prova material para 

demonstrar a atividade rural exercida pela mesma, muito menos o lapso 

temporal de exercício de atividade rurícola, dessa forma assiste razão o 

requerido em afirmar que a parte requerente não comprovou o exercício 

de atividade rural e nem a atividade durante o período legal.

 15. Devo consignar que a parte autora não preenche o requisito 

comprobatório de exercício em atividade rural em regime de economia 

familiar, como exige a lei, posto que, não ficou comprovado o período de 

carência, bem como o vínculo de trabalhador rural, tendo em vista a 

ausência de documentos para confirmar tal atividade. Neste caso é 

forçoso afirmar que a parte autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em 

razão de não preencher os requisitos exigidos pelo artigo 143 da Lei 

8.213/91, que verbera:

“Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório 

no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, 

ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a 

partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício”.

16. A jurisprudência é firme nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. 

PROVA MATERIAL. CNIS. TRABALHO URBANO. DEPOIMENTO 

TESTEMUNHAL. SÚMULAS 149/STJ e 27/TRF-1ª REGIÃO. REQUISITOS 

LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONCESSÃO INDEVIDA. 1. Em que pese 

constar dos autos início de prova material (certidão de casamento), não 

restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, em número de 

meses referente à carência exigida para o benefício, segundo a tabela de 

transição do art. 142 da Lei 8.213/91, vez que informações do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais - CNIS e do Sistema Único de Benefícios 

DATAPREV atestam o exercício de atividade urbana por parte do 

ex-marido da autora por expressivo período dentro da carência, restando 

infirmada, portanto, a condição de rurícola constante dos documentos 

apresentados. 2. Com o advento da Lei n.º 11.718 de 20.06.2008, a qual 

acrescentou os §§ 3º e 4º ao art. 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento 

jurídico passou a admitir expressamente a soma do tempo de exercício de 

labor rural ao período de trabalho urbano, para fins de concessão do 

benefício da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem. Entretanto, não se aplicam, 

no presente caso, os referidos dispositivos, tendo em vista que não há 

nos autos prova material de exercício da atividade rural por parte da 

autora posterior à atividade urbana exercida pelo ex-marido. 3. A 

produção de prova exclusivamente testemunhal é insuficiente à 

comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário, nos termos das Súmulas 149 do STJ e 27 deste Tribunal. 4. 

A parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria rural por idade, 

previsto nos arts. 143 e 11, VII, ambos da Lei 8.213/91, porquanto as 

provas testemunhais e documentais produzidas nos autos não foram 

suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola durante o período 

de carência. 5. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 59705 

MG 0059705-89.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/03/2013, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1129 de 12/04/2013)”.

17. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Israel dos Santos Costa em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

18. Deixo de condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza 

dos benefícios da gratuidade da justiça.

19. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 95277 Nr: 4697-72.2014.811.0008

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA GONÇALVES DE SANTANA

 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: LIVIA PATRIOTA HOLANDA 

DE AMORIM - OAB:MATR-2251908

 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, impulsiono os presentes autos a fim de intimar, via 

DJE, o advogado da parte requerente para manifestar-se, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108241 Nr: 713-12.2016.811.0008

 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: LUCIOMAR JULIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:19362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. LUCIOMAR JULIO DA COSTA, qualificado nos autos, ajuizou a presente 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXILIO DOENÇA C/C 

PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C 

TUTELA ANTECIPADA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL (INSS), alegando, em síntese, ser segurado da previdência social, 

sendo que é portador da CID: T 92.3(S 43.1) Sequelas de luxação, entorse 

e distensão do membro superior, tendo, assim, requereu junto ao INSS 

para concessão do auxilio doença pela segunda vez, ocasião em que fora 

indeferido, sob o argumento de parecer contrário da perícia médica.

 2. Alega a parte autora que está impossibilitada para o trabalho, contudo 

requereu ao INSS pela segunda vez a concessão do beneficio de auxilio 

doença, bem como teve o pedido indeferido, mesmo diante da 

incapacidade para o labor, pugnando em síntese, pela procedência da 

ação.

 3. Com a inicial de fls. 05/17, colacionou documentos de fls. 18/32. Em 

despacho inaugural fora indeferida a antecipação de tutela pleiteada e 

determinada a citação da parte requerida (fls. 33/35).

4. Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação, 

requerendo, em síntese, a improcedência dos pedidos formulados na 

exordial (fls. 37/39).

5. A parte autora impugnou a contestação, reiterando os argumentos já 

expendidos na exordial (fls. 46/48).

6. Realizada perícia médica, o expert concluiu que a parte requerente 

possui incapacidade parcial e permanente para as atividades laborais (fls. 

58/61).

7. Em manifestação acerca do laudo, a parte demandante postulou pela 

procedência da ação (fl. 64/66).

 8. Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. Decido.

9. De início, verifica-se que as partes estão bem representadas, bem 

como, sendo desnecessária a produção de provas em audiência o feito 

comporta o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil.

10. Não havendo preliminares a serem apreciadas, e nem nulidades a 

serem declaradas, debruço-me, incontinenti, no mérito da causa.

11. O caput dos artigos 42 da Lei 8.213/91, ao tratar da aposentadoria por 

invalidez determina que:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao 

Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

 12. Assim, os requisitos para sua concessão são a incapacidade 

laborativa decorrente de doença, comprovada pericialmente; 

insuscetibilidade de reabilitação, impossibilidade do exercício de atividade 

que lhe garanta a subsistência e cumprimento da carência, quando 

exigida.

 13. Assim, nos presentes autos ficou evidentemente demonstrada à 

incapacidade parcial e permanente, preenchendo assim o requisito para 

sua concessão, qual seja: incapacidade laborativa decorrente de doença.

14. Ademais, o período de carência exigido para a concessão de 

aposentadoria por invalidez é de 12 (doze) contribuições mensais, 

consoante determina o artigo 25, inciso I, da Lei 8.213/91. Logo, os 

documentos juntados aos autos demonstram que o período de trabalho 

exercido pela parte autora foi satisfatória, cumprindo o primeiro requisito 

necessário ao deferimento do pedido.

15. Quanto à incapacidade comprovada para o trabalho, o laudo pericial foi 

conclusivo em afirmar que a parte requerente se encontra incapacitada 

para a realização do exercício de seu labor, de forma parcial e 

permanente, conforme fls. 58/61.

16. Logo, restando comprovado o requisito da incapacidade para o 

exercício do labor, imperioso se faz o deferimento do pedido.

17. No mesmo sentido, o belíssimo seguinte precedente jurisprudencial:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL. PERMANENTE. ARTIGOS 42 E 15 

DA LEI nº 8.213/1991. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA - O 

Novo CPC modificou o valor de alçada para causas que devem 

obrigatoriamente ser submetidas ao segundo grau de jurisdição, dizendo 

que não necessitam ser confirmadas pelo Tribunal condenações da União 

em valores inferior a 1000 salários mínimos, esse preceito tem incidência 

imediata aos feitos em tramitação nesta Corte - O benefício de 

aposentadoria por invalidez está disciplinado nos arts. 42 a 47 da Lei nº 

8.213, de 24.07.1991. Para sua concessão deve haver o preenchimento 

dos seguintes requisitos: i) a qualidade de segurado; ii) o cumprimento da 

carência, excetuados os casos previstos no art. 151 da Lei 

nº.8.213/1991; iii) a incapacidade total e permanente para a atividade 

laborativa; iv) ausência de doença ou lesão anterior à filiação para a 

Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de 

agravamento daquelas - No caso do benefício de auxílio-doença, a 

incapacidade há de ser temporária ou, embora permanente, que seja 

apenas parcial para o exercício de suas atividades profissionais habituais 

ou ainda que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que 

garanta o sustento do segurado, nos termos dos artigos 59 e 62 da Lei nº 

8.213/1991 - Em realidade, o segurado não desfruta de saúde para 

realizar seu trabalho - Ademais, não merece prosperar a tese de doença 

preexistente pois, no presente caso, o segurado enquadra-se na hipótese 

exceptiva de incapacidade sobrevinda pela progressão ou agravamento 

da doença ou lesão (art. 42 da Lei 8.213/91)- Com relação aos índices de 

correção monetária e taxa de juros, deve ser observado o julgamento 

proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na

Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 870.947 - Remessa 

oficial não conhecida. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-3 - 

ReeNec: 00245522420164039999 SP, Relator: Desembargador Federal 

David Dantas, Data de Julgamento: 09/04/2018, Oitava Turma, Data de 

Publicação: 23/04/2018)”. (grifei)

Ainda:

“REEXAME NECESSÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – 

INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE . Nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, 

se o segurado for considerado totalmente incapaz para o trabalho e 

insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta a subsistência, a 

aposentadoria será concedida, desde que o prazo de carência seja 

cumprido. (TJ-MG - REEX: 10377060072438001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário, Data de Julgamento: 21/01/2014; 9ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 27/01/2014)”.

E:

“PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO 

DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS. PERSISTÊNCIA DA INCAPACIDADE LABORAL. 

DEFERIMENTO. – Restando constatado nos autos o preenchimento das 

exigências necessárias para obtenção da aposentadoria por invalidez, 

quais sejam, implementação do período de carência e invalidez total 
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permanente do requerente, não há óbices para o seu deferimento. - 

Apelação e remessa oficial improvidas (TRF-5 - AC: 289620 AL 

2002.05.00.010741-3; Relator: Desembargador Federal Francisco Wildo, 

Data de Julgamento: 05/08/2004, Primeira Turma, Data de Publicação: 

21/09/2004)”.

18. Isto posto, e com fulcro no artigo 42 da Lei 8.213/91, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, ante comprovação dos requisitos para sua 

concessão e converto o benefício do Auxilio Doença em 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

19. A correção monetária e os juros monetários deverão incidir a partir do 

vencimento de cada parcela, na forma do art. 1.º, F, da Lei n. 9.494/97, 

nos termos das Súmulas 43 e 148 do STJ.

20. Por exigência do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço 

constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: Luciomar Julio da Costa; 2. 

Benefício concedido: aposentadoria por invalidez; 3. Data de início do 

benefício: 29/01/2018 (fl. 61); 4. Renda mensal inicial: Base de cálculo do 

rendimento mensal da parte requerente; 5. Data início do pagamento: 30 

dias da intimação da sentença.

 21. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 3º do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001.

 22. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

23. Em relação aos honorários periciais arbitrados às fls. 50/51, anoto que 

os profissionais não encontram-se cadastrados no sistema AJG - 

Assistência Judiciária Gratuita Federal, razão pela qual determino a 

intimação do expert para que tome as providências pertinentes a fim de 

viabilizar o seu pagamento.

24. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.R.I. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121016 Nr: 1416-06.2017.811.0008

 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: AJRDSA, DAIANE FERREIRA ROLDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DOUGLAS DE SOUZA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de Embargos de Declaração, pendente de pronunciamento 

judicial, opostos pela parte autora, aduzindo, em síntese, obscuridade e 

contradição na r. sentença de fls.26.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 4. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada, se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

5. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129914 Nr: 6481-79.2017.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZALINO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 17. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Rozalino de Campos em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.18. Deixo de condenar em custas e 

honorários, posto que, a parte goza dos benefícios da gratuidade da 

justiça.19. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 127203 Nr: 4852-70.2017.811.0008

 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: Izaura Correa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 1. Izaura Correa de Oliveira, qualificada nos autos, ajuizou a presente 

ação em face do Instituto Nacional Do Seguro Social (INSS), alegando, em 

síntese, que sempre trabalhou nas lidas rurais e que sempre se dedicou 

aos afazeres rurícolas em regime de economia familiar, bem como, 

preenche todos os requisitos legais para concessão do benefício.

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 13/31. Em despacho 

inaugural, foi indeferida a antecipação de tutela pleiteada e determinada a 

citação da parte requerida (fl. 32/32v°).

3. Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação, 

pugnando em síntese, pela improcedência da ação (fls. 35/47).

 4. A parte autora impugnou a contestação, reiterando os argumentos da 

exordial (fls. 48/49).

 5. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte autora, sendo que ao término do ato 

processual o(a) causídico(a) apresentou alegações finais remissivas. O 

réu, por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada (fls. 56/58).

 6. Encerrada a instrução, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento. Decido.

 7. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

8. Em relação ao prequestionamento invocado pelo Instituto Réu acerca do 

direito pleiteado pela parte, a sentença não fere nenhum dispositivo de lei 

federal nem tampouco nenhuma norma constitucional prevista em nossa 

carta magna.

9. Por outro lado, o requerido merece razão ao afirmar que não houve um 

início de prova material suficiente para que fosse comprovado pela prova 

testemunhal, haja vista que não foram acostados documentos que 

reforcem as alegações da parte autora.

 10. Apesar das testemunhas Severino Pereira Duarte e Eronildo Pereira 

Silva que conhecem a parte requerente há muitos anos, alegando que:

Depoimento judicial da testemunha Severino Pereira Duarte: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 27(vinte e sete) anos. Que 

quando conheceu a autora, ela morava na área rural, no Sitio Olho d’agua 

de propriedade da família da requerente, perto 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, 

milho, feijão e cultivava hortaliças tais como: alface, cebolinha, para sua 

subsistência; Que sempre trabalhou na agricultura familiar, vendendo 

poucos alimentos; Que hoje a autora ainda reside no Sitio Olho d’agua. 

Que no Sitio a autora nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que 

a autora nunca trabalhou na cidade” (fl. 57).

Depoimento judicial da testemunha Eronildo Pereira Silva: “Declara que 
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conhece o Requerente há aproximadamente 20(vinte) anos. Que quando 

conheceu a autora, ela morava na área rural, no Sitio Olho d’agua de 

propriedade da família da requerente, no distrito de novo Oriente, 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, milho, feijão, mandioca e cultivava hortaliças tais como: 

alface, para sua subsistência; Que sempre trabalhou na agricultura 

familiar; Que hoje a autora ainda reside no Sitio Olho d’agua.. Que na 

Fazenda a autora nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que a 

não sabe informar se a autora trabalhou na cidade” (fl. 58).

11. Desta forma, não há nos autos a comprovação do período de carência 

exigido, havendo, inclusive, vínculo empregatício urbano por parte da 

autora, conforme se extrai dos documentos acostados pelo Instituto 

requerido às fls. 34v°, o que demonstra, portanto, contradição com as 

alegações da peça vestibular. Sendo assim, não restou comprovada a 

atividade rural exercida, tal como fora sustentado pela parte demandante, 

evidenciando que a pretensão inicial não merece ser acolhida.

12. Nesta toada, segundo o art. 12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado 

especial:

 Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 13. Além do mais, o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 

individualmente é exercida em condições de mútua dependência, 

colaboração e sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

 14. Analisando os documentos juntados pela parte autora na inicial, 

concluo que estes não são aptos como início de prova material para 

demonstrar a atividade rural exercida pela mesma, muito menos o lapso 

temporal de exercício de atividade rurícola, dessa forma assiste razão o 

requerido em afirmar que a parte requerente não comprovou o exercício 

de atividade rural e nem a atividade durante o período legal.

 15. Devo consignar que a parte autora não preenche o requisito 

comprobatório de exercício em atividade rural em regime de economia 

familiar, como exige a lei, posto que, não ficou comprovado o período de 

carência, bem como o vínculo de trabalhador rural, tendo em vista a 

ausência de documentos para confirmar tal atividade. Neste caso é 

forçoso afirmar que a parte autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em 

razão de não preencher os requisitos exigidos pelo artigo 143 da Lei 

8.213/91, que verbera:

“Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório 

no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, 

ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a 

partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício”.

16. A jurisprudência é firme nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. 

PROVA MATERIAL. CNIS. TRABALHO URBANO. DEPOIMENTO 

TESTEMUNHAL. SÚMULAS 149/STJ e 27/TRF-1ª REGIÃO. REQUISITOS 

LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONCESSÃO INDEVIDA. 1. Em que pese 

constar dos autos início de prova material (certidão de casamento), não 

restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, em número de 

meses referente à carência exigida para o benefício, segundo a tabela de 

transição do art. 142 da Lei 8.213/91, vez que informações do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais - CNIS e do Sistema Único de Benefícios 

DATAPREV atestam o exercício de atividade urbana por parte do 

ex-marido da autora por expressivo período dentro da carência, restando 

infirmada, portanto, a condição de rurícola constante dos documentos 

apresentados. 2. Com o advento da Lei n.º 11.718 de 20.06.2008, a qual 

acrescentou os §§ 3º e 4º ao art. 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento 

jurídico passou a admitir expressamente a soma do tempo de exercício de 

labor rural ao período de trabalho urbano, para fins de concessão do 

benefício da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem. Entretanto, não se aplicam, 

no presente caso, os referidos dispositivos, tendo em vista que não há 

nos autos prova material de exercício da atividade rural por parte da 

autora posterior à atividade urbana exercida pelo ex-marido. 3. A 

produção de prova exclusivamente testemunhal é insuficiente à 

comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário, nos termos das Súmulas 149 do STJ e 27 deste Tribunal. 4. 

A parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria rural por idade, 

previsto nos arts. 143 e 11, VII, ambos da Lei 8.213/91, porquanto as 

provas testemunhais e documentais produzidas nos autos não foram 

suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola durante o período 

de carência. 5. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 59705 

MG 0059705-89.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/03/2013, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1129 de 12/04/2013)”.

17. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Izaura Correa de Oliveira em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

18. Deixo de condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza 

dos benefícios da gratuidade da justiça.

19. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120676 Nr: 1233-35.2017.811.0008

 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: MANOEL TADEU 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:

 21. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta JULGO PROCEDENTE, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, ante 

comprovação dos requisitos para sua concessão, para determinar ao 

requerido que conceda, no prazo de 30 (trinta) dias, benefício 

assistencial, com multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a 

hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das 

demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio.22. 

Para a data de início do benefício fixo a data do laudo pericial, qual seja, 

30/01/2018 (fls. 57/60).23. A correção monetária deverá incidir a partir do 

vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da Lei n. 

9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. Os juros de mora deverão ser 

aplicados no percentual de 1% a. m. até a edição da Lei n. 11.960/2009, 

quando então serão devidos no percentual de 0,5% a. m., contando-se da 

citação para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e 

do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores.24. Condeno o 

INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 

(mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC. 25. 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 2001.26. Por exigência do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ 

faço constar nesta sentença: 1. Nome do Assistido: Manoel Tadeu da 

Silva; 2. Benefício concedido, concessão de benefício assistencial; 3. Data 

de início do benefício: 31/01/2018 (data do laudo pericial, fls. 57/60); 4. 

Renda mensal inicial: 01 salário mínimo; 5. Data início do pagamento: 30 
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dias da intimação da sentença.27. Por força da súmula 490 do STJ, 

transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, 

remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o reexame necessário.28. 

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.P.R.I. Cumpra-se.Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 99040 Nr: 1082-40.2015.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...);

II - A obrigação for satisfeita;

No caso dos autos, percebe-se pelos documentos (fls. 36), que houve a 

total quitação do débito.

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139660 Nr: 4337-98.2018.811.0008

 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: WELSON VIEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEVDC, APVDC, FRANCIELY RAMOS DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de Ação de Oferta de Alimentos proposta por Wilson Vieira da 

Costa em face de João Eduardo Vieira da Costa e Arthir Phelipe Vieira da 

Costa, representados por sua genitora Francielly Ramos da Costa 

(qualificados nos autos).

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 11/25. Em despacho 

inaugural fora deferida os alimentos provisórios, bem como ordenada a 

citação do réu e designada audiência de conciliação (fl. 26/26v°).

 3. Às fls. 34/34v° as partes entabularam acordo, requerendo a sua 

homologação.

4. O representante do Ministério Público apresentou manifestação (fl. 36).

É o relatório. Fundamento e decido.

5. Embora sejam de fato e de direito as questões postas a exame, a rigor, 

não demandam a realização de qualquer outra prova, sendo, pois, 

suficientes as até aqui produzidas, daí por que passo a julgar 

antecipadamente o presente feito, conforme preceitua o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil.

6. Estando as partes bem representadas, existindo concordância quanto à 

homologação de ofertas de alimentos, alternativa não resta senão o 

deferimento do pedido de homologação, nos termos do art. 487, inc. III, 

alínea b, do Código de Processo Civil.

7. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes extinguindo-se o presente feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil.

8. Sem condenação em custas e honorários, vez que o feito tramita sob o 

pálio da justiça gratuita.

9. Intimem-se as partes acerca da sentença prolatada.

10. Notifique-se o representante do Parquet.

11. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

12. Expeça-se o necessário.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 81267 Nr: 2937-59.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS TEIXERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, impulsiono os presentes autos a fim de intimar, via 

DJE, o advogado da parte requerente para apresentação de 

contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 141970 Nr: 6115-06.2018.811.0008

 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: ECFMB, JDAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de ação de Divórcio c/c Partilha de Bens, Acordo de Alimentos 

e Guarda, proposta por Eliane Cristina Fernandes Martim Benitez em face 

de Jairo de Abreu Bentiz (qualificados nos autos).

2. Narra a exordial de fls. 05/07, que o casal estão separados de fato há 

cerca de 04 (quatro) meses, bem como não possuem a intenção de reatar 

a união. Ademais, consta ainda na peça inaugural que as partes 

transacionaram em relação ao divórcio e partilha de bens.

3. Juntou os documentos de fls. 08/22.

 4. Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público 

manifestou-se favorável ao requerimento de homologação de acordo 

formulado entre as partes, em todos os seus termos (fl.24).

É o relatório. Fundamento e decido.

5. Embora sejam de fato e de direito as questões postas a exame, a rigor, 

não demandam a realização de qualquer outra prova, sendo, pois, 

suficientes as até aqui produzidas, daí por que passo a julgar 

antecipadamente o presente feito, conforme preceitua o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil.

6. Estando as partes bem representadas, existindo concordância quanto à 

dissolução do vínculo matrimonial pelo divórcio e partilha de bens, bem 

como alimentos e guarda, alternativa não resta senão o deferimento do 

pedido de homologação, nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil.

7. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil.

8. Sem condenação em custas e honorários, vez que o feito tramita sob o 

pálio da justiça gratuita.

9. Intimem-se as partes acerca da sentença prolatada.

10. Notifique-se o representante do Parquet.

11. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

12. Expeça-se o necessário.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84025 Nr: 575-50.2013.811.0008

 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: MANOEL EUFRASINO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, impulsiono os presentes autos a fim de intimar, via 

DJE, o advogado da parte requerente para apresentação de 

contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119614 Nr: 564-79.2017.811.0008

 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: JRSDO, RAYANE BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANOR CHELDISSON NONATO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de Ação de Alimentos proposta por JOSÉ RYAN SILVA DE 

OLIVEIRA, representado por sua genitora RAYANE BARBOSA DA SILVA 

em face de DEVANOR CHELDISSON NONATO DE OLIVEIRA (qualificados 

nos autos).

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 08/13. Em despacho 

inaugural foi ordenada a citação do réu, arbitrado alimentos provisórios e 

designada audiência de conciliação (fl. 14).

 3. Às fls. 36/36v° as partes entabularam acordo, requerendo sua 

homologação.

 4. O representante do Ministério Público, às fls. 38, manifestou-se 

favorável ao requerimento de homologação do acordo formulado pelas 

partes, em todos os seus termos.

É o relatório. Fundamento e decido.

5. Embora sejam de fato e de direito as questões postas a exame, a rigor, 

não demandam a realização de qualquer outra prova, sendo, pois, 

suficientes as até aqui produzidas, daí por que passo a julgar 

antecipadamente o presente feito, conforme preceitua o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil.

6. Estando as partes bem representadas, existindo concordância quanto 

ao valor a ser pago pelo genitor, alternativa não resta senão o deferimento 

do pedido de homologação, nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do 

Código de Processo Civil.

7. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil.

8. Sem condenação em custas e honorários, vez que o feito tramita sob o 

pálio da justiça gratuita.

9. Intimem-se as partes acerca da sentença prolatada.

10. Notifique-se o representante do Parquet.

11. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

12. Expeça-se o necessário.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 27977 Nr: 883-96.2007.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UIS, AER, HMC, EVT, EVP, FJL, OLS, CAS, 

ACDMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142452/SP

 Vistos...

1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela Fazenda Pública 

Estadual-MT em desfavor de Usinas Itamarati S/A, Alexandre Elgarten 

Rocha, Erasmo Vieira Tavares, Ernesto Valdomiro Possari, Francisco Jose 

de Lima, Herinaldo Menezes Costa, Odécio Luiz Sartoretto, Carlos Alberto 

Senarezi, Ana Claudia de Moraes Tamer (qualificados nos autos).

 2. Os Executados foram citados para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento da quantia executada nos autos ou apresentar embargos, 

sob pena de penhora.

 3. Conforme certificado às fls. 65, o feito ficou paralisado por período de 

01 (um) ano. Desse modo, nesta oportunidade fora dado vistas ao 

exequente para se manifestar.

 4. Com vistas dos autos, o exequente manifestou-se pela extinção do 

presente feito (fls. 67/68), face ao pagamento da dívida.

 5. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente 

demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento 

do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

(...)”.

5. Deste modo, acolho o pedido apresentado pelo exequente e diante do 

adimplemento do débito fiscal, declaro extinta a presente execução fiscal, 

nos termos do artigo 487, I, c/c art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil.

6. Sem custas ou honorários.

7. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118924 Nr: 175-94.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJLRDS, EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA, SPLRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALU SASSAKI - 

OAB:16898, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:MT 13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES 

BOZELLI - OAB:54285

 Vistos...

1. Trata-se de Embargos de Declaração, pendente de pronunciamento 

judicial, opostos pela parte autora, aduzindo, em síntese, obscuridade e 

contradição na r. sentença de fls.175/175v°.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 4. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada, se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

5. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54732 Nr: 936-04.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA LUIZA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdomiro Jorlando Junior - 

OAB:11129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, impulsiono os presentes autos a fim de intimar, via 

DJE, o advogado da parte requerente para apresentação de impugnação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137175 Nr: 2896-82.2018.811.0008

 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: ACC, MIRIAN MATOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO DOMINGOS VENEGA CÔSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de Ação de Alimentos c/c Pedido de Tutela Antecipada 

proposta por ALINE CORREA CÔSSO, representada por sua genitora 

MIRIAM MATOS DE OLIVEIRA em face de ALVARO DOMINGOS VÊNEGA 

CÔSSO (qualificados nos autos).

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 08/11. Em despacho 

inaugural foi ordenada a citação do réu, arbitrado alimentos provisórios e 

designada audiência de conciliação (fl. 12).

 3. Às fls. 22/22v° as partes entabularam acordo, requerendo sua 

homologação.

 4. O representante do Ministério Público, às fls. 24, manifestou-se 

favorável ao requerimento de homologação do acordo formulado pelas 

partes, em todos os seus termos.

É o relatório. Fundamento e decido.

5. Embora sejam de fato e de direito as questões postas a exame, a rigor, 

não demandam a realização de qualquer outra prova, sendo, pois, 

suficientes as até aqui produzidas, daí por que passo a julgar 

antecipadamente o presente feito, conforme preceitua o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil.

6. Estando as partes bem representadas, existindo concordância quanto 

ao valor a ser pago pelo genitor, alternativa não resta senão o deferimento 

do pedido de homologação, nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do 

Código de Processo Civil.

7. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil.

8. Sem condenação em custas e honorários, vez que o feito tramita sob o 

pálio da justiça gratuita.

9. Intimem-se as partes acerca da sentença prolatada.

10. Notifique-se o representante do Parquet.

11. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

12. Expeça-se o necessário.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 46046 Nr: 2214-11.2010.811.0008

 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: EDEMILSON PEREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odila de Fátima dos Santos - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 1. Tratam os presentes autos de pedido de Alvará Judicial proposto por 

Edemilson Pereira de Jesus, requerendo, em síntese, retirada de valores 

depositados junto a Caixa Econômica Federal em nome do de cujus Deuza 

Pereira de Jesus.

 2. Alega a parte autora que é filho único da de cujus e informa que esta 

deixou valores em sua conta junto à Caixa Econômica Federal, referente 

ao auxilio doença previdenciário, razão pela qual requerer a expedição do 

competente alvará.

 3. Com a inicial, colacionou documentos de fls. 11/19.

4. O Ministério Público manifestou-se às fls. 58.

5. Vieram os autos conclusos.

É o relato necessário. Decido.

 6. Tratam os presentes autos de pedido de Alvará Judicial proposto por 

Edemilson Pereira de Jesus, requerendo, em síntese, retirada de valores 

depositados junto a Caixa Econômica Federal em nome do de cujus Deuza 

Pereira de Jesus.

7. De início, registre-se que a verba em questão, por possuir natureza 

alimentar, pode ser liberada independentemente da abertura de inventário.

8. É de se atentar para o fato de que cabe ao Juiz julgar o processo pelos 

elementos e documentos constantes dos autos, e a parte autora merece 

ser atendida em suas solicitações, pois pelos documentos juntados, 

evidencia-se, que merece credibilidade suas alegações.

 9. A questão em exame deve ser solucionada com fundamento nas 

previsões da Lei n.º 6.858/80, que tem a seguinte redação:

Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os 

montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida 

pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos 

dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da 

legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento.

§ 1º - As quotas atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta 

de poupança, rendendo juros e correção monetária, e só serão 

disponíveis após o menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização 

do juiz para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua 

família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor.

§ 2º - Inexistindo dependentes ou sucessores, os valores de que trata 

este artigo reverterão em favor, respectivamente, do Fundo de 

Previdência e Assistência Social, do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço ou do Fundo de Participação PIS-PASEP, conforme se tratar de 

quantias devidas pelo empregador ou de contas de FGTS e do Fundo PIS 

PASEP.

 Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao 

Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não 

existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de 

contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 

500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional.

Parágrafo único. Na hipótese de inexistirem dependentes ou sucessores 

do titular, os valores referidos neste artigo reverterão em favor do Fundo 

de Previdência e Assistência Social.

10. Respeitosamente, tenho que a verba em questão, por possuir natureza 

alimentar (ao cabo, trata-se de resíduos remuneratórios), pode ser 

liberada independentemente da abertura de inventário, com base no art. 1º 

acima transcrito, sendo equivocado o entendimento de que aplicável o 

disposto no art. 2º.

11. Ademais, a parte invoca a necessidade de ressarcimento de 

despesas com funeral do(a) de cujus, o que igualmente enseja o 

atendimento do pleito.

12. Levando-se em conta que o autor filho da falecida e que os demais 

herdeiros, concordam que o levantamento seja feito por ele, determino a 

expedição de Alvará Judicial em favor da parte Requerente Edemilson 

Pereira de Jesus o levantamento da importância depositada junto à Caixa 

Econômica Federal, em nome da de cujus, anotando-se que em havendo 

herdeiro(s) menor(es), sua cota parte deverá ser investida na sua 

formação social, educação, saúde; profissionalização; habitação e 
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sustento.

 13. Expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal para que informe os 

valores vinculados à conta de titularidade do de cujus.

 14. Com a informação nos autos, expeça-se o competente alvará em 

favor do requerente, de acordo com os dados fornecidos.

15. Após, com o cumprimento de todas as formalidades legais, arquive-se 

os autos.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134756 Nr: 1410-62.2018.811.0008

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ODIRLEI DIAS RAMOS DA COSTA, GDSC, GDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDENICE GALHOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - 

OAB:24323/O, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:OAB/MT 10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil.10. Sem condenação em custas e honorários, vez que o 

feito tramita sob o pálio da justiça gratuita.11. Intimem-se as partes acerca 

da sentença prolatada.12. Notifique-se o representante do Parquet.13. 

Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.14. Expeça-se o necessário.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126724 Nr: 4571-17.2017.811.0008

 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 ALBINA RODRIGUES

 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:

 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, impulsiono os presentes autos a fim de intimar, via 

DJE, o advogado da parte requerente para apresentação de impugnação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 5066 Nr: 1337-57.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL DE MÓVEIS UMUTINA LTDA., 

EDUARDO ANTONIO LINCK, ELMAR JOSÉ LINCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/PR 

22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13.842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, após, comprovar através de recibo original juntado aos autos, 

colimando o cumprimento de mandado d avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87518 Nr: 3300-12.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÁLIA OLIVEIRA DE SOUZA, ROSALIA 

OLIVEIRA DE SOUZA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face do espelho bacenjud retro, intime o autor na pessoa de seu 

advogado para requerer o que de direito for, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-12.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS (ADVOGADO(A))

ERICO OLIVEIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-86.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA (REQUERIDO)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: XXX Diligência: XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO FILHO DE ALMEIDA 

PORTELA PROCESSO n. 1000683-86.2018.8.11.0008 Valor da causa: 

$1,000.00 ESPÉCIE: [ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MINISTERIO PUBLICO DA 

COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT Endereço: AV. BRASIL, 299, 

CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 Nome: ANTONIO 

BARROS DA SILVA Endereço: RUA GUATEMALA, 328-N, SÃO JOÃO, 

NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: Estado do 

Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado do Mato 

Grosso Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, S/N, RUA SEIS, CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Nome: 

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA Endereço: AV MATO GROSSO, 175, 

CENTRO, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 INTIMANDO(S): 2. 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, que pode ser encontrado na sede 

da Secretaria Estadual de Saúde, localizada no Centro Político 

Administrativo, Palácio Paiaguás, Bloco D, Cuiabá/MT. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO das pessoas acima indicadas para cumprir a 

liminar deferida nos autos do processo acima identificado, nos termos da 

decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado.LIMINAR:o presente 

expediente tem por finalidade intimação de Vossa Senhoria, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, viabilizarem as diligências administrativas necessárias 

para que, no prazo impostergável de 20 (vinte) dias, seja o paciente 

submetido ao procedimento cirúrgico necessário ao seu pleno 

restabelecimento, sob pena do bloqueio de ativos, em valor suficiente para 

satisfazer a obrigação despacho :Pelo exposto, à via estreita de cognição 

sumária, própria das tutelas de urgência, considero satisfeitos os 

requisitos concessores da medida pretendida, consignando, ainda, a 
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urgência sob risco iminente de morte do paciente substituído.Destarte, 

DEFIRO o requerimento de antecipação de tutela, para DETERMINAR ao 

ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, viabilizarem as diligências administrativas 

necessárias para que, no prazo impostergável de 20 (vinte) dias, seja o 

paciente submetido ao procedimento cirúrgico necessário ao seu pleno 

restabelecimento, sob pena do bloqueio de ativos, em valor suficiente para 

satisfazer a obrigação.Cite-se e intimem-se os requeridos para 

contestarem a ação no prazo de 30 (trinta) dias (Enunciado n° 01 

Aprovado XIII Encontro Cuiabá), e, no mesmo prazo, trazerem aos autos 

documentos de que disponham para o esclarecimento da causa, nos 

termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. Após, intime-se a parte autora para, 

querendo, apresente impugnação.Intimem-se e cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo para que, no prazo impostergável de 

20 (vinte) dias, seja o paciente submetido ao procedimento cirúrgico 

necessário ao seu pleno restabelecimento, sob pena do bloqueio de 

ativos, em valor suficiente para satisfazer a obrigação ADVERTÊNCIAS 

AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as 

citações e intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. Barra do Bugres /MT , 2 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500474-82.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILANIA VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para no prazo de 15(quinze) dias, efetue o pagamento do valor da 

condenação ID do documento' I. INTIME-SE a parte executada TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. (VIVO S.A.), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento do valor da condenação fixado no título executivo judicial, 

conforme planilha de cálculos com demonstrativo do crédito apresentada 

pelo exequente, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 10% (dez 

por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. II. 

Não havendo cumprimento espontâneo da condenação no prazo fixado, 

CERTIFIQUE-SE. Neste caso, façam-me conclusos os autos para 

apreciação em relação ao pedido de penhora. III. Com efeito, havendo 

pagamento sobre valor incontroverso, EXPEÇA-SE o competente alvará 

em favor do exequente. IV. 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 Santana Gestora Judiciária. Substituta Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500133-90.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES (ADVOGADO(A))

LUCAS DAVID MARQUES (REQUERENTE)

Michele Juliana Noca (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE RAMIREZ MAIA (ADVOGADO(A))

A-TRACAO COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte executada , 

para no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se nos termos da decisão Id 

do documento”Tendo em vista que a parte executada deixou transcorrer o 

prazo para pagamento voluntário e não comprovou o pagamento fixado no 

título judicial, DEFIRO a penhora on-line através do Sistema BACEN-Jud, na 

quantia de R$ 11.403,02 (onze mil, quatrocentos e três reais e dois 

centavos), conforme planilha com demonstrativo de cálculo apresentada 

pelo exequente cuja diligência deverá ser realizada na conta bancária de 

titularidade de parte executada A TRAÇÃO COMERCIAL LTDA., com 

inscrição no CNPJ n. 05.454.602/0001-32, valendo como termo de penhora 

o extrato da operação. Registre-se que eventual excesso de valor poderá 

ser analisado independente de manifestação do executado. II. Em sendo 

positivo o resultado da diligência, INTIME-SE a parte executada para 

manifestação em 05 (cinco) dias. III. Por outro lado, restando infrutífera a 

diligência, INTIME-SE a parte exequente para manifestar quanto ao 

prosseguimento da execução no prazo de 05 (cinco) dias. IV. 

Oportunamente, conclusos para deliberação. V. Às providências. “O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana Gestora Judiciária. Substituta Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-76.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ARANTES FILHO (REQUERENTE)

FRANCISCO ARANTES NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000716-76.2018.8.11.0008 Valor da causa: $15,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOAO ARANTES FILHO 

Endereço: AMAZONAS, 211, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES 

Endereço: PRAÇA ANGELO MASSON, 1000, CENTRO, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 INTIMANDO(A): JOAO ARANTES FILHO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) ACIMA 

QUALIFICADA(S) para comparecerem à audiência designada, conforme 

despacho vinculado e disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 06/11/2018 Hora: 13:40 ADVERTÊNCIAS À(S) PARTE(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados. 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento, sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência. 3. 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. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Barra do Bugres - MT , 2 de outubro de 2018. 
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MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500486-96.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

SAULO ALMEIDA ALVES (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

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

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

r,sentença Id do documento 14745680 “iante do exposto, EXTINGO O 

PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fundamento no artigo 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, podendo a parte credora 

habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação 

judicial.Por fim, tendo em vista que a penhora realizada nos autos foi 

anterior à decisão proferida nos autos de recuperação judicial pelo juízo 

da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, tratando-se de crédito 

concursal, e não havendo concordância do devedor para a liberação, 

determino o desbloqueio devendo ser restituído à executada o valor da 

quantia bloqueada. Havendo requerimento, EXPEÇA-SE certidão de 

crédito.Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e expedido o 

alvará, ARQUIVEM-SE os autos.Publicação no PJE. “O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana Gestora Judiciária. Substituta Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000276-51.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

VIVIANY PAOLA BORGES POSSELT (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte exequente 

para requer o que de direito no prazo de 15(quinze) dias , Id do documento 

12183585 - ” Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença intentado 

por BANCO BRADESCO CARTÕES em face de VIVIANY PAOLA BORGES 

POSSELT. Intime-se a executada VIVIANY PAOLA BORGES POSSELT, na 

pessoa do seu advogado e em não possuindo pessoalmente, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento da dívida, conforme planilha 

apresentada no Id. 11034365, devendo ser corrigidos até a data do efetivo 

pagamento, sob pena de não o fazendo ser acrescido de multa no 

percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do CPC). Decorrido o prazo 

de quinze dias sem notícia de pagamento, dê-se vista ao exequente para 

que se manifeste requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Intimem-se. Cumpra-se. “O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

Gestora Judiciária. Substituta Mat; 3321

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000654-36.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL SCHITKOSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA (REQUERIDO)

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE CITAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONÇA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000654-36.2018.8.11.0008 Valor da causa: 

$10,000.00 ESPÉCIE: [OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PETIÇÃO 

(241) POLO ATIVO: Nome: DORIVAL SCHITKOSKI Endereço: RUa 28, 121, 

Jd das oliveiras, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ESTADO DO MATO GROSSO Endereço: desconhecido Nome: 

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO ESTADO DE MATO GROSSO, 

para responder a ação, caso queira, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado 

aos autos do processo. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 

212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, 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. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. , 2 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000657-88.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE CITAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONÇA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000657-88.2018.8.11.0008 Valor da causa: 

$10,000.00 ESPÉCIE: [OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PETIÇÃO 

(241) POLO ATIVO: Nome: ANTONIO CARLOS SANTOS DE ALMEIDA 

Endereço: Rua 28, Jd das oliveiras, Rua 28, Jd das oliveiras, NOVA 

OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DO 

MATO GROSSO Endereço: desconhecido Nome: MUNICÍPIO DE NOVA 

OLÍMPIA Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO , ESTADO DE MATO GROSSO,para responder a ação, 

caso queira, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado aos autos do processo. 2. 

Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

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. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. , 2 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000658-73.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GABRIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA (REQUERIDO)

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE CITAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONÇA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000658-73.2018.8.11.0008 Valor da causa: 

$10,000.00 ESPÉCIE: [OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PETIÇÃO 

(241) POLO ATIVO: Nome: ADRIANO GABRIEL DOS SANTOS Endereço: 

Av. Mato Grosso, 949, Av. Mato Grosso, 949, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 

78370-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DO MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido Nome: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO , 

ESTADO DE MATO GROSSO, para responder a ação, caso queira, 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias, contados da juntada do mandado aos autos do processo. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 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. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. , 2 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-86.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA (REQUERIDO)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE CITAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO FILHO DE 

ALMEIDA PORTELA PROCESSO n. 1000683-86.2018.8.11.0008 Valor da 

causa: $1,000.00 ESPÉCIE: [ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MINISTERIO 

PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT Endereço: AV. 

BRASIL, 299, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 Nome: 

ANTONIO BARROS DA SILVA Endereço: RUA GUATEMALA, 328-N, SÃO 

JOÃO, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: 

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, S/N, RUA SEIS, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

Nome: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA Endereço: AV MATO GROSSO, 175, 

CENTRO, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, ESTADO DE MATO GROSSO, para 

responder a ação, caso queira, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado.prazo de 05 (cinco) dias, viabilizarem 

as diligências administrativas necessárias para que, no prazo 

impostergável de 20 (vinte) dias, seja o paciente submetido ao 

procedimento cirúrgico necessário ao seu pleno restabelecimento, sob 

pena do bloqueio de ativos, em valor suficiente para satisfazer a 

obrigação ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado aos autos do processo. 2. 

Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

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. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. Barra do Bugres/MT , 

2 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000759-47.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO PEREIRA SAPUCAIA (EXEQUENTE)

MERILLY LAIS SAVAN SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000759-47.2017.8.11.0008. EXEQUENTE: HELIO PEREIRA SAPUCAIA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença proposta por HELIO PEREIRA SAPUCAIA, em 

face de BANCO BRADESCARD SA, todos qualificados nos autos. A 

execução foi recebida no Id.14943551, determinando a intimação da 

executada. Compareceu a executada juntando o comprovante de 

pagamento, manifestando desde já pelo levantamento em favor da 

exequente e consequente extinção da execução. No Id. 15591482 

compareceu a exequente pugnando pela expedição do alvará. É a síntese 

do necessário. DECIDO. Pois bem, em consequência, pelo exposto, JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas. Desnecessária a intimação da 

executada nos termos do Provimento nº 68 de 03 de maio de 2018 do CNJ, 

considerando a manifestação expressa pelo levantamento em favor da 

exequente (Id. 14985415). Expeça-se o alvará para levantamento dos 

valores em favor da exequente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Barra 

do Bugres/MT, 01 de outubro de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500150-29.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES (ADVOGADO(A))

DEIGLES CARAGNATO PARISOTTO (REQUERENTE)

Michele Juliana Noca (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Carlos Alberto Pieper Espinola (ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

0500150-29.2014.8.11.0008. REQUERENTE: DEIGLES CARAGNATO 

PARISOTTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 
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ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta 

por DEIGLES CARAGNATO PARISOTTO, em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, todos qualificados nos autos. 

A execução foi recebida no Id.12074474, determinando a intimação da 

executada. Diante da inercia da executada, procedeu-se com a penhora 

via BacenJud (Id.13585211/13833378). Intimada para opor embargos, bem 

como para manifestar sobre o levantamento dos valores em favor da 

exequente, a executada manteve-se inerte. No Id. 14014264 compareceu 

a exequente pugnando pela expedição do alvará. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Pois bem, em consequência, pelo exposto, JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas. Considerando que já houve a 

intimação da executada nos termos do Provimento nº 68/CNJ, e diante de 

sua inercia, defiro a expedição do alvará para levantamento dos valores. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 01 de outubro de 

2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 056/2018-DF

 O Excelentíssimo Senhor Doutor PEDRO DAVI BENETTI – Juiz de Direito e 

Diretor do Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis, no uso de suas 

atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar com efeitos a partir do dia 01.10.2018, a Assessora da 

Gabinete, BRUNA GONZAGA DE FREITAS, matricula 26130, por motivos 

particulares, nomeada por meio da Portaria nº 17/2016, datada de 

08.03.2016, para exercer em comissão o cargo de Assessor de Gabinete 

II, PDA-CNE- VIII, no Gabinete da Juíza de Direito 2ª Vara desta Comarca - 

Dr. Cláudia Anffe Nunes da Cunha.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça.

Campo Novo do Parecis-MT, 02 de outubro de 2018

 Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito e Diretor do Fórum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79706 Nr: 612-43.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LEOPOLDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ impulsiono os autos a fim de que seja intimada as partes 

para que, querendo, se manifestem acerca do retorno dos autos do TJ/MT, 

requerendo o que de direito, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 23915 Nr: 574-46.2007.811.0050

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO DO SANGUE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAID ARBID, ROSA HAIDAR ARBID, 

FERTILIZANTES MITSUI S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILTON SANTOS DA SILVA - 

OAB:11794/MT, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INACIO PIRES GODINHO - 

OAB:10.068, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, STELLA 

HAIDAR ARBID ZUCATO - OAB:10931

 Nos termos da legislação em vigor, impulsiono o feito a fim de intimar as 

partes por meio de seus advogados, da data que se iniciará os trabalhos 

periciais, sendo este, dia 18 de outubro de 2018, às 14:00, tendo como 

ponto de partida/encontro com as partes e assistentes técnicos, o átrio do 

Fórum desta Comarca. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 101436 Nr: 2704-23.2018.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMRDS, SR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SULVIANE RIGO LUSTOZA - 

OAB:24.651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 101436DECISÃOVistos, etc.1.Trata-se de Ação de Alimentos 

proposta por ELIZA MARIA RIGO DOS SANTOS, menor impúbere, neste 

ato representado por sua genitora em face da avó paterna MARIA DEUZA 

DE MELO.2.Depreende-se da inicial que a requerente é neta do requerida, 

fruto do relacionamento de sua genitora com o filho da 

requerida.3.Sustenta a autora que o genitor, filho da requerida, presta 

alimentos de forma exporádica, conforme demonstrado na ação de 

execução de alimentos que tramita sob o código 16342 desde o ano de 

2005, recusando-se cumprir com o seu compromisso, de forma que a 

criação e sustento ficou a cargo integralmente da genitora.4.Assim, pela 

presente, pugna pela fixação de alimentos provisórios em face da avó 

paterna.5.É o relato necessário.6.Fundamento e decido.7.Defiro o 

benefício da justiça gratuita.8.Processe-se em segredo de justiça (art.189, 

II do CPC).9.Manifesta-se a autora pela fixação de alimentos provisórios 

em face da avó paterna sustentando a omissão do genitor.10.Inicialmente, 

anoto que a obrigação alimentar dos avós tem cunho subsidiário e divisível 

e só se emoldura juridicamente quando o encargo alimentício não pode ser 

integralmente satisfeito pelos genitores.11.Analisando os autos, bem como 

em consulta ao sistema apolo, verifico que tramita no juízo a ação de 

execução de alimentos em face do genitor sob o código 16342, 

arrastando-se desde o ano de 2005, onde vem sendo tentada a busca por 

bens e ativos financeiros do devedor.12.Verifica-se ainda que, naqueles 

autos, o genitor está em local incerto.13[...]14.Assim, considerando o 

binômio necessidade/possibilidade, fixo a título de alimentos provisórios em 

30% (trinta por cento) do salário mínimo a ser depositado até o 5º dia útil 

de cada mês em conta a ser indicada pela genitora no prazo de 05 (cinco) 

dias, devidos a partir da citação.15.Apense-se os autos ao de código 

1634216.DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 19 de novembro 

de 2018, às 13h00min a se realizar no Centro Judiciário de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 84330 Nr: 3384-76.2016.811.0050

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICIANE CRISTINE SILVA 

HERMANN - OAB:20.435-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATA DE AUDIÊNCIA

 Audiência de Instrução

Dia 22 de agosto de 2018, às 14h17min.

Autos n°: 84330

PRESENTES: O Juiz de Direito, a Representante do Ministério Público, a 

Advogada e o requerente.

AUSENTES: a requerida e seu Advogado.

 OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, constatou-se a presença das 

pessoas acima mencionadas. A parte autora requereu a citação da ré por 

hora certa no endereço já declinado nos autos, tendo o MPE concordado.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte DESPACHO: 

“VISTOS ETC... Considerando o teor da certidão de f. 155(verso) e o 

requerimento da parte autora, redesigno a audiência para o dia 21 de 

novembro de 2018, às 13h30min, para audiência de conciliação, instrução 

e julgamento. Cite-se e intime-se a ré para o comparecimento ao ato por 

hora certa, expedindo-se carta precatória no endereço de f. 134. Saem os 
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presentes devidamente intimados. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.” NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam a ata.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

Lais Liane Resende

Promotora de Justiça

Nilza Gomes Machry

Advogada

Joner Denis da Silva Rivarola

Requerente

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-72.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE JOAO PIZUTTI (REQUERENTE)

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS WEGRZYN (REQUERIDO)

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos. Designe-se 

audiência de instrução e julgamento conforme pauta deste Juízo. 

Intimem-se as partes para comparecerem ao ato processual designado, 

devendo comparecer acompanhadas de advogado, advertindo-as de que 

o não comparecimento do autor implica na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, e, a ausência injustificada do réu redundará em 

reputar-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, nos termos do artigo 51, I, e artigo 

20, ambos da Lei nº 9.099/95, respectivamente. Deverão apresentar o rol 

de testemunhas, máximo de três, no prazo de 10 (dez) dias, trazendo-as 

independente de intimação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis-MT, Terça-feira, 25 de 

Setembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-44.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCIANO DA COSTA SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Visto. Diante da 

documentação acostada no ID.: 15559202/15559201, merece acolhimento 

o pedido de redesignação da Audiência de Conciliação, pois foi 

devidamente justificada a ausência do autor. Designe-se audiência de 

conciliação. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis-MT, Quinta-feira, 27 de 

Setembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-96.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CESAR GUOLLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000327-96.2017.8.11.0050 Nome: VANDERLEI CESAR GUOLLO 

Endereço: SEVERINO EUFLASINO DE LIMA, 1063NE, 65-99987-9326, NSA 

SRA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 

Nome: UNIVERSO ONLINE S/A Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA 

LIMA, 1.384, 6 Andar, JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01452-002 CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em vigor, 

Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar as partes 

para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos 

autos do E. Tribunal de Justiça deste Estado. Campo Novo do Parecis-MT, 

Sexta-feira, 28 de Setembro de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-90.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MASSABKI RENSI (ADVOGADO(A))

MARCIA SPIN FRANZOSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000308-90.2017.8.11.0050. REQUERENTE: MARCIA SPIN FRANZOSI 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por MARCIA SPIN FRANZOSI em face da sentença 

proferida no id.: 12444755, objetivando depurar o ato decisório de 

contradição É o breve relatório. DECIDO. Aduz a Embargante que o Juízo 

ao indeferir os pedidos de danos morais não levou em consideração que 

os débitos inscritos desde o dia o 22/02/2016, já haviam sido retirados dos 

órgãos de proteção ao crédito, restando portanto, contraditória a sentença 

proferida na movimentação de nº 12444755. Segundo Nelson Nery Júnior, 

“os embargos declaratórios têm finalidade de completar uma decisão 

omissa ou, ainda aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não 

têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou 

aclaratório.” (Código de Processo Civil Anotado, Editora Revista dos 

Tribunais, 3ª edição, pag. 781). Diante dos argumentos expendidos pelo 

embargante, tenho que merece acolhimento seu pedido, para modificar o 

mérito da sentença ora embargada, que passa a ter a seguinte redação: 

“Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde as reclamadas estão mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. A presente ação funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Promovente nos cadastros de proteção ao crédito, 

visando à declaração de inexistência de débito e condenação do 

reclamado ao pagamento de indenização por danos morais. A análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação 

da requerida, por débito que o reclamante afirma desconhecer, NO 

VALOR DE R$ 34,49 (trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos) 

COM DATA DA INCLUSÃO DIA 12/03/2017. Verifico assim que se 

desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito. A Promovida em sua contestação alega que a cobrança é legitima, 

não fazendo jus a autora aos pedidos constantes na inicial. O ônus de 

prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. A documentação e alegações apresentadas pelo 

Promovido é totalmente diversa dos documentos pessoais apresentados 

pela Promovente, vemos que, nem sequer rebate os fatos narrados pela 

autora, a peça defensiva é alheia ao objeto da presente ação. No presente 

caso, ainda que havendo fraude, não exime a empresa da 

responsabilidade pela reparação dos danos decorrentes da prestação de 

serviço comprovadamente defeituoso, em face da incidência da teoria do 

risco do empreendimento ou risco da atividade profissional, que rege as 

relações de consumo. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos 

danos causados ao consumidor, independentemente da existência de 

culpa, em razão da teoria do risco da atividade que desempenha. A 

Promovida não agiu com a cautela necessária para condução dos seus 
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serviços, deixou de ser diligente na condução de seus negócios, 

devendo, portanto, ser responsabilizada pelos danos causados, pois a 

falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para com a 

ocorrência dos fatos. No que se refere ao pedido de anulação do negócio 

jurídico e declaração de inexigibilidade da dívida, tenho que o mesmo 

merece acolhimento. Inerente os danos morais, verifico que o direito 

também milita em favor da Promovente; assim o é porque, a inscrição 

disponibilizada anteriormente nos órgãos de proteção crédito, qual seja, no 

mês de 02/2016 foi declarada inexigível no acordo homologado nos autos 

nº 1000309-75.2017.8.11.0050, NÃO INCIDINDO, PORTANTO, NO 

PRESENTE CASO A SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

Demonstrada a relação de causalidade entre a conduta do agente e o 

dano sofrido pela parte Promovente, resta fixar o quantum indenizatório. 

No que pertine ao quantum a ser indenizado, entendo que, neste caso, tal 

valor deve ser fixado analisando-se primordialmente a função de 

repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos morais e/ou 

financeiros suportado pela parte Promovente, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

Promovida, a fim de coibir práticas dessa natureza. Insta salientar, ainda, o 

posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a 

caracterização do dano moral, como se vê: “Dano moral puro – 

Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. 

– Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285) A 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Ademais, é pacífico o entendimento 

doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como 

é o caso em tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, 

bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o 

evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restou devidamente 

caracterizado. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 

487, I do Código de Processo Civil, a presente demanda, e: A) DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como inexigível o débito 

no valor de NO VALOR DE R$ 34,49 (trinta e quatro reais e quarenta e 

nove centavos) COM DATA DA INCLUSÃO DIA 12/03/2017, referente ao 

contrato nº 44214654641100. B) CONDENO, a Promovida ao pagamento 

de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por 

danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o 

evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a 

partir da data da publicação desta sentença. Ato contínuo, INTIME-SE A 

PROMOVIDA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão 

do nome da Promovente dos órgãos de proteção ao crédito, apenas no 

que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa, em caso de descumprimento, a qual desde já fixo no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação, limitando-se ao teto do Juizado. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes”. Com essas considerações, ACOLHO os embargos 

declaratórios postulados pelo embargante, nos termos do artigo 48 da lei 

n. 9.099/95. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Campo Novo dos Parecis, 24 de setembro de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-21.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HERICA ROSANA FRANCISCO AUGUSTO (REQUERENTE)

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO (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 CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000181-21.2018.8.11.0050. REQUERENTE: HERICA ROSANA FRANCISCO 

AUGUSTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A Promovente 

alega que vêm enfrentando vários problemas em utilizar o PLANO DE 

TELEFONIA contratado da empresa promovida, tendo em vista que o 

serviço de internet oferecido pela empresa Promovida é totalmente 

inexistente, diante da má prestação de serviços pugna ser indenizada 

moralmente. 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. (negritei 

e destaquei). 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. In casu, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará 

de uma análise crítica mais acurada (perícia técnica), pois a alegação de 

ausência de sinal de internet relativos a operadora em questão, deverão 

ser atestados por técnicos especializados, bem como pela Agencia 

Nacional de Telecomunicações - ANATEL, portanto, vejo assim, a total 

incompetência deste Juizado Especial para processar e julgar o presente 

feito, ante a complexidade da causa. Os Juizados Especiais, foram 

criados com base no sistema onde a celeridade e a simplicidade devem 

nortear a atividade jurisdicional, conforme estabelecido no artigo 3º. da lei 

9.099/95, que sua competência para conciliação, processo e julgamento 

alcança as causas cíveis de menor complexidade, significando que, 

aquelas causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para 

o deslinde da questão, estariam fora do seu alcance. A indispensável 

produção de prova, necessária ao pleno esclarecimento da questão 

litigiosa, exige que o litígio deva ser processado e decidido perante a 

Justiça Comum. Ante o exposto, em razão da complexidade da causa, 

decorrente da necessidade da produção de prova pericial grafotécnica, 

DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para conhecer e julgar os 

pedidos formulados na presente ação, julgando-o extinto com fundamento 

no artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Isento de custas e despesas processuais. 

Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes 

autos, observadas as formalidades legais, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 27 de agosto de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 27 de agosto 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-27.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

GILBERTO KALINOWSKI RAKOWSKI (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 CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000545-27.2017.8.11.0050. REQUERENTE: GILBERTO KALINOWSKI 

RAKOWSKI REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O Promovente 

alega inexigibilidade do valor de R$ 1.090,28 (hum mil e noventa reais e 

vinte e oito centavos) referente ao contrato nº 9885261200000668FI, 

visando a declaração de inexistência dos débitos descritos, bem como 

condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos 

morais. Em sede preliminar a parte Promovida requer a extinção do feito, 

devido a necessidade de perícia grafotécnica. Levando em consideração 

à coincidência de alguns dados cadastrais, bem como aparentemente as 

assinaturas são similares, e diante da oposição da parte autora em ter 

assinados tais contratos, mostra-se necessária a perícia grafotécnica 

para afirmar a autoria ou não da assinatura dos contratos em discussão, 

prova incompatível com o rito dos juizados especiais cíveis. Os Juizados 

Especiais foram criados com base no sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, conforme estabelecido 

no artigo 3º. da lei 9.099/95, que sua competência para conciliação, 

processo e julgamento alcança as causas cíveis de menor complexidade, 

significando que, aquelas causas em que se exige a necessidade de 

perícia complexa para o deslinde da questão, estariam fora do seu 
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alcance. A indispensável providência implica reconhecer a existência de 

complexidade para dirimir a matéria versada nos autos, tornando os 

Juizados Especiais absolutamente incompetentes para processar e julgar 

o feito, exigindo que o litígio seja processado e decidido perante a Justiça 

Comum. Ante o exposto, em razão da complexidade da causa, decorrente 

da necessidade da produção de prova pericial grafotécnica, DECLARO a 

incompetência absoluta deste juízo para conhecer e julgar os pedidos 

formulados na presente ação, julgando-o extinto com fundamento no artigo 

51, II, da Lei 9.099/95. Isento de custas e despesas processuais. 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes 

autos, observadas as formalidades legais, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 03 de setembro de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 03 de setembro 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-34.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GENEILTON RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

ELISABETE APARECIDA BASSANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000454-34.2017.8.11.0050. REQUERENTE: GENEILTON RODRIGUES 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Pois bem. DO MÉRITO Analisando os 

autos, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, pois presentes 

os requisitos da lei 1060/50. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, em que a reclamada 

está mais apta a provar o insucesso da demanda que àquele demonstrar a 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. A 

presente ação funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do 

Promovente nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual alega 

desconhecer sua origem, tendo em vista afirmar não possuir relação 

comercial ou financeira com a Promovida que justificasse a negativação 

no valor de R$ 183,92 (cento e oitenta e três mil reais e noventa e dois 

centavos), referente ao contrato 776874420165. A Promovida em sua 

contestação argumenta que não cometeu ato ilícito e que não estão 

presentes os requisitos necessários ao dever de indenizar, pois alega que 

o Promovente foi titular da UNIDADE CONSUMIDORA 1136918. A 

Promovida apesar de enfatizar em sua defesa que a documentação 

acostada confirma o vínculo contratual com o Autor, e que tomou todas as 

cautelas necessárias para cadastro do Promovente, a Promovida não 

anexa aos autos nenhuma prova que colabore com o alegado, tais como, 

cópia dos documentos apresentados no momento da contratação. Ocorre 

que 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: 

Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Dos autos extrai-se que a 

Promovida não se desincumbiu de seu ônus, pois não juntou qualquer 

documento que possibilitasse comprovar suas assertivas, devendo 

suportar a presunção de irregularidade da cobrança perpetrada. 

Conforme dispõe o artigo 186 do Código Civil, temos que: “Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

Conforme orienta o seguinte julgado: “O dano simplesmente moral, sem 

repercussão no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão 

somente pela ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar 

a indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback ? RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Nesse sentido. Demonstrada 

a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela 

parte Promovente, resta fixar o quantum indenizatório. No que pertine ao 

quantum a ser indenizado, entendo que, neste caso, tal valor deve ser 

fixado analisando-se primordialmente a função de repreensão de atitudes 

arbitrárias, além dos abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte 

Promovente, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a 

condição econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas 

dessa natureza. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil, a presente demanda, e: A) 

DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes no tocante a 

UNIDADE CONSUMIDORA Nº 1136918 bem como inexigível o débito no 

valor de R$ R$ 183,92 (cento e oitenta e três mil reais e noventa e dois 

centavos), referente ao contrato 776874420165. B ) CONDENO, a parte 

Promovida ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a 

título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença. Sem 

custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos 

do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 13 de setembro de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 13 

de setembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-33.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK (ADVOGADO(A))

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000467-33.2017.8.11.0050. REQUERENTE: MARIA JOSE DE CASTRO 

REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA JOSE DE 

CASTRO em face de BOA VISTA SERVIÇOS S.A. (SCPC), ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. Pois bem, em análise aos documentos 

que instruem a presente ação, a empresa que negativou o nome da 

reclamante possui o nome de TELEFONICA BRASIL S/A MOVEL, em razão 

de uma dívida com vencimento em 1703/2016 (ID.: 11638250). Destarte, 

verifico que a parte reclamada BOA VISTA SERVIÇOS S.A. (SCPC) não é 

legitimada a figurar no polo passivo da ação, pois do que se infere do 

material probatório, não ser credora do débitos disponibilizados no banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Assim, carece de uma das 

condições da ação, qual seja, legitimidade de parte. ANTE O EXPOSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, constatada a ilegitimidade passiva da 

reclamada BOA VISTA SERVIÇOS S.A. (SCPC), nos termos do art. 485, VI 

, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 13 de setembro de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 13 

de setembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-20.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA SOARES MENDONCA (REQUERENTE)

EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA (ADVOGADO(A))

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

EDUARDO GOMES SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000442-20.2017.8.11.0050. REQUERENTE: JOELMA SOARES 

MENDONCA REQUERIDO: VIACAO JUINA LTDA - EPP Vistos. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos por JOELMA SOARES MENDONÇA em 

face da sentença proferida no Id.: 13920940, objetivando depurar o ato 

decisório de omissão. É o breve relatório. DECIDO. Inobstante a 

argumentação articulada nos embargos declaratórios, as questões 

suscitadas decorrem de manifesto equívoco jurídico na interpretação do 

ato decisório e na manifesta discordância com o posicionamento adotado 

na sentença (Id.: 13920940), não refletindo, de modo algum, omissão. Com 

efeito, consoante se pode observar, as alegações do embargante 

mostram a insatisfação ao ato decisório, não havendo omissão que 

pudesse ensejar a fundamentação dos embargos declaratórios. 

Equivocado é o pedido do embargante, haja vista que a indignação com o 

ato decisório é objeto de recurso apropriado, não sendo, portanto, os 

embargos de declaração o recurso mais apropriado, vejamos: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO 

ATACADA - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - DIVERGÊNCIA NA 

INTERPRETAÇÃO DE PROVAS, TEXTO LEGAL E ENTENDIMENTOS 

JURISPRUDENCIAIS - INOCORRÊNCIA -RECURSO CONHECIDO E 

REJEITADO. 1. O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta 

processual idônea para sanar obscuridade, contradição e omissão, não 

tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte embargante. 2. 

A divergência na interpretação de provas, de texto legal e de 

entendimentos jurisprudenciais não caracteriza contradição para fins de 

interposição dos Declaratórios, mas sim a incongruência entre os termos 

do próprio julgado, que impossibilite uma conclusão lógica. 3. Embargos 

conhecidos e rejeitados.” (ED 177/2014, DR. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado 

no DJE 08/05/2014) Outrossim, a omissão diz respeito à ausência de 

fundamentação no posicionamento do magistrado no julgamento, o que 

não se pode contatar da sentença em comento, tampouco das alegações 

da embargante. Destarte, não há omissão no ato decisório, mas efetiva 

discordância da embargante quanto ao posicionamento adotado na 

sentença prolatada. Sendo assim, é através do meio processual adequado 

que a parte requerida deve buscar a reforma pretendida. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 48 da lei n. 9.099/95, REJEITO os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo dos Parecis, 25 de SETEMBRO de 

2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-45.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL CHERUBIM BARBOSA (REQUERENTE)

ELISABETE APARECIDA BASSANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000020-45.2017.8.11.0050. REQUERENTE: ELIEL CHERUBIM BARBOSA 

REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos por ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS em face da decisão 

proferida no Id.: 14481253, objetivando depurar o ato decisório de 

CONTRADIÇÃO. É o breve relatório. DECIDO. Inobstante a argumentação 

articulada nos embargos declaratórios, as questões suscitadas decorrem 

de manifesto equívoco jurídico na interpretação do ato decisório e na 

manifesta discordância com o posicionamento adotado na decisão (Id.: 

14481523), não refletindo, de modo algum, CONTRADIÇÃO. As alegações 

do embargante são totalmente infundadas, não havendo contradição que 

pudesse ensejar a fundamentação dos embargos declaratórios, TENDO 

EM VISTA QUE A SENTENÇA PROLATADA NO ID.: 8331071, FOI OBJETO 

DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE PROMOVIDA, O 

QUAL FOI CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A 

SENTENÇA DO JUÍZO “A QUO”. Equivocado é o pedido do embargante, 

haja vista que a indignação com o ato decisório é objeto de recurso 

apropriado, não sendo, portanto, os embargos de declaração o recurso 

mais apropriado, vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENSÃO 

DE REFORMA DA DECISÃO ATACADA - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA 

DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - 

DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DE PROVAS, TEXTO LEGAL E 

ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS - INOCORRÊNCIA -RECURSO 

CONHECIDO E REJEITADO. 1. O Recurso de Embargos de Declaração é 

ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição e 

omissão, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte 

embargante. 2. A divergência na interpretação de provas, de texto legal e 

de entendimentos jurisprudenciais não caracteriza contradição para fins 

de interposição dos Declaratórios, mas sim a incongruência entre os 

termos do próprio julgado, que impossibilite uma conclusão lógica. 3. 

Embargos conhecidos e rejeitados.” (ED 177/2014, DR. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014) Destarte, não há contradição no ato 

decisório, mas efetiva discordância do embargante quanto ao 

posicionamento adotado na sentença prolatada. Sendo assim, é através 

do meio processual adequado que a parte requerida deve buscar a 

reforma pretendida. Ante o exposto, nos termos do artigo 48 da lei n. 

9.099/95, REJEITO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo dos Parecis, 25 de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-20.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

WIEHL & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE DE OLIVEIRA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000291-20.2018.8.11.0050. REQUERENTE: WIEHL & CIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: TATIANE DE OLIVEIRA SOARES Vistos. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos por WIEHL & CIA LTDA em face da 

sentença proferida no Id.: 14735948, objetivando depurar o ato decisório 

de ERRO MATERIAL/CONTRADIÇÃO. É o breve relatório. DECIDO. Aduz o 

Embargante que houve erro material na sentença atacada, a qual 

reconheceu na parte dispositiva da sentença a procedência do pedido 

autoral. Analisando os argumentos expendidos pelo embargante e a 

sentença constante no Id.: no Id.: 14237244, verifico a ocorrência de erro 

material na mesma, devendo os presentes embargos serem acolhidos, 

passando a parte dispositiva da sentença conter a seguinte redação: 

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil, a presente demanda, e CONDENO, a parte 

Promovida TATIANE DE OLIVEIRA SOARES a pagar ao Promovente, o 

valor de R$ 1.013,09 (hum mil e treze reais e nove centavos), acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção 

monetária pelo INPC, a contar da publicação desta sentença”. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 48 da lei n. 9.099/95, ACOLHO os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo dos Parecis, 25 de SETEMBRO de 

2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-98.2018.8.11.0050
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Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI (ADVOGADO(A))

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO (ADVOGADO(A))

NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 

- ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000053-98.2018.8.11.0050. REQUERENTE: NOVANET - PRESTADORA DE 

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME REQUERIDO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Vistos. A 

Promovente interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à sentença prolatada, 

alegando, em síntese, a existência de omissão no corpo da sentença. É o 

breve relatório. DECIDO. Analisando atentamente as razões dos embargos 

declaratórios opostos, tenho que não merecem acolhimento. Os Embargos 

de Declaração nada mais são do que um recurso que tem por finalidade 

pedir ao Juiz prolator da sentença reveja sua decisão nos casos de 

obscuridade, dúvida e elimine contradição ou supra omissão existente no 

julgado. Com efeito, consoante se pode observar, as alegações do 

embargante mostram a insatisfação ao ato decisório, não havendo 

contradição que pudesse ensejar a fundamentação dos embargos 

declaratórios. Ademais, a sentença foi prolatada em conformidade com as 

provas produzidas nos autos. Nesse contexto, observa-se que a 

Promovente anexou documentos novos ao processo após a prolação da 

sentença, portanto, os embargos de declaração não sao meio hábil para 

rediscutir a matéria decidida, havendo recurso próprio em nosso 

ordenamento jurídico para tal desiderato. Vejamos: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – REANÁLISE DE 

MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE – 

IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO. A 

ausência do vício alegado pela parte, no caso a contradição, impõe o 

desprovimento dos embargos declaratórios propostos que, inclusive, não 

é o meio próprio para reanálise de matéria e não serve para adequar o 

julgado ao entendimento da parte.”(TJMT -SEXTA CÂMARA CÍVEL 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 88767/2010 - CLASSE CNJ - 1689 

(OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 93912/2009 - CLASSE 

CNJ-198) - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Data de 

Julgamento:22-09-2010) Assim, como facilmente se observa, a decisão 

embargada não possui contradição, omissão ou obscuridade dentro de si 

e se a parte discorda de seu conteúdo deve manejar recurso próprio, no 

tempo e modo oportunos. Ante o exposto, nos termos do artigo 48 da lei n. 

9.099/95, REJEITO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo dos Parecis, 26 de setembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-70.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS MACHADO SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000126-70.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ANDRE LUIS MACHADO 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de 

embargos de declaração opostos pelo Promovente contra sentença 

proferida no Id.: 15002175, aduzindo haver omissão, pois esta não 

mencionou sobre a repetição de indébito, pugnando pelo acolhimento dos 

embargos. Decido. Analisando atentamente as razões dos embargos 

declaratórios opostos, tenho que não merecem acolhimento. Com efeito, 

os embargos declaratórios tem por finalidade que o magistrado reveja sua 

decisão nos casos de contradição, omissão ou obscuridade que se 

encontram em seu conteúdo. Nesse contexto, observa-se que os 

embargos de declaração não são meio hábil para rediscutir a matéria 

decidida, havendo recurso próprio em nosso ordenamento jurídico para tal 

desiderato. Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior, em sua obra “Curso 

de Direito Processual Civil”, 47ª edição, volume I, p. 698/699 disciplina que: 

“O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a 

existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou 

omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal 

(art. 535, nº I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminado-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição. O que, todavia,se impõe ao 

julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo 

julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. 

As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir 

além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou 

contradição, ou ao suprimento da omissão.” Neste sentido a jurisprudência 

também já se posicionou: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – REANÁLISE DE MATÉRIA E 

ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE – 

IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO. A 

ausência do vício alegado pela parte, no caso a contradição, impõe o 

desprovimento dos embargos declaratórios propostos que, inclusive, não 

é o meio próprio para reanálise de matéria e não serve para adequar o 

julgado ao entendimento da parte.”(TJMT -SEXTA CÂMARA CÍVEL 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 88767/2010 - CLASSE CNJ - 1689 

(OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 93912/2009 - CLASSE 

CNJ-198) - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Data de 

Julgamento:22-09-2010) Assim, como facilmente se observa, a decisão 

embargada não possui contradição, omissão ou obscuridade dentro de si 

e se a parte discorda de seu conteúdo deve manejar recurso próprio, no 

tempo e modo oportunos. Ante o exposto, nos termos do artigo 48 da lei n. 

9.099/95, REJEITO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Campo Novo dos Parecis, 26 de 

setembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-91.2015.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD FINGER (REQUERIDO)

LUIZ RODOLFO CABRAL (ADVOGADO(A))

MARIA ROSEMAR BURATTI (ADVOGADO(A))

OSCAR CALCADOS LTDA (REQUERIDO)

LUIZ VIEIRA (ADVOGADO(A))

SIRIKRIKRI (REQUERIDO)

LOJA USTOP III (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

8010302-91.2015.8.11.0050. REQUERENTE: MARCIA MARIA FERREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: OSCAR CALCADOS LTDA, LOJA USTOP III, 

GOLD FINGER, SIRIKRIKRI Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração 

opostos por MARCIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS em face da 

sentença proferida no id.: 15031492, objetivando depurar o ato decisório 

de contradição É o breve relatório. DECIDO. Aduz a Embargante que o 

Juízo ao extinguir a presente ação, não observou o saldo remanescente a 

ser executado pela Embargante, restando portanto, contraditória a 

sentença proferida. Segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos 

declaratórios têm finalidade de completar uma decisão omissa ou, ainda 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter 

substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” 

(Código de Processo Civil Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª 
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edição, pag. 781). Diante dos argumentos expendidos pelo embargante, 

tenho que merece acolhimento seu pedido, para modificar o mérito da 

sentença ora embargada, que passa a ter a seguinte redação: “Vistos. 

Trata-se de Execução de Sentença proposta por MARCIA MARIA 

FERREIRA DOS SANTOS em face de OSCAR CALÇADOS LTDA E 

OUTROS, todos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do 

procedimento a obrigação exequenda foi parcialmente cumprida, conforme 

manifestação da autora, anexa no Id.: 14980471. Isto posto, EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 14755961, em 

seguida, intime-se a Embargante para requerer o que entender de direito. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE”. Com essas considerações, 

ACOLHO os embargos declaratórios postulados pelo embargante, nos 

termos do artigo 48 da lei n. 9.099/95. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo dos Parecis, 24 de 

setembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-61.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IRTO CENCI (REQUERENTE)

JULIANA DE FATIMA LANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR ADRIANO TONETTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000340-61.2018.8.11.0050. REQUERENTE: IRTO CENCI REQUERIDO: 

CESAR ADRIANO TONETTO Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos com 

a devida diligência observo que as partes transigiram amigavelmente 

quanto ao conflito existente no presente feito. Ante o exposto, tratando-se 

de direito disponível e devidamente representados os litigantes, 

HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, na forma e condições 

pactuadas no Id. 15075647 e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, b, do CPC. Isento de custas e despesas processuais. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, 

observadas as formalidades legais, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 27 de SETEMBRO de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 27 de 

SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-53.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS (ADVOGADO(A))

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN (ADVOGADO(A))

ORLANDO MENDES DE ALMEIDA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000110-53.2017.8.11.0050. REQUERENTE: ORLANDO MENDES DE 

ALMEIDA JUNIOR REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO Analisando os 

autos, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, pois presentes 

os requisitos da lei 1060/50. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde as reclamadas 

estão mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a 

demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. O ponto crucial da presente ação é que o Promovente 

tem o fito de ver declarado inexistente o débito de inexistência do débito 

referente ao Contrato nº 636598629296001, conforme registrado no 

SERASA E SPC, bem como indenização por danos morais. Alega ainda 

que possuía uma divida com a Promovida no valor de R$ 496,98 

(quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos), e que no 

mês de DEZEMBRO/2016 efetuou o pagamento do valor atualizado da 

dívida, qual seja, R$ 1.576,55 (hum mil quinhentos e setenta e seis reais e 

cinquenta e cinco centavos), conforme documento constante no Id.: 

4980147. O Promovente alega que no mês de março/2017, em consulta ao 

SERASA/SPC descobriu que seu nome ainda constava nos órgãos de 

proteção ao crédito. A Promovida, em sede de contestação, alega que os 

débitos quitados na data de 01/12/2016 refere-se ao cartão de crédito 

AMANCO, e a dívida negativa é inerente ao cartão BIG MASTER, pugna 

assim pela improcedência da ação. Analisando com acuidade o material 

colacionado nos autos, verifico que, assiste razão ao Promovente. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 

com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Nesse sentido, 

observo que as Promovidas, apesar de contestar os fatos narrados na 

inicial, deixou de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do Promovente, ônus que lhe incumbia nos moldes do artigo 373, 

II, do CPC c/c artigo 6º , VIII do Código de Defesa do Consumidor. De outro 

lado, a falha no prestação de serviço resta caracterizada no presente 

caso, pois é fato incontroverso nos autos que o Promovente efetuou no 

pagamento no dia 01/12/2016, conforme comprovante acostados aos 

autos (Id.: 4980147), em contrapartida a Promovida não comprovou nos 

autos a adesão do Promovente ao cartão de crédito Amanco. Pois bem, de 

acordo com o meu livre convencimento, observo que a maneira mais 

ajustada para resolução da lide é a declaração de inexistente do débito 

referente ao Contrato nº 636598629296001. No que tange os danos 

morais, verifico que o direito também milita em favor da Promovente; assim 

o é porque, ante ao desrespeito ao consumidor que experimenta 

verdadeira via crucis na tentativa de fazer valer seus diretos já 

consagrados por lei, cujas soluções deveriam ser rotineiras entre os 

fornecedores de serviços para com seus consumidores. Insta salientar, 

ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a 

caracterização do dano moral, como se vê: “Dano moral puro – 

Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. 

– Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ressalte-se 

que já se tornou assente na jurisprudência, especialmente na do colendo 

Superior Tribunal de Justiça, que o dano moral prescinde de prova, a 

exemplo do julgamento proferido no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai 

adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. 

POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ. (...) Na concepção 

moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a 

responsabilização do agente se opera por força do simples fato da 

violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto. - Recurso especial conhecido e provido." (Resp. n. 331.517/GO 

- Relator: Ministro César Asfor Rocha). (grifei) Nesse sentido. 

Demonstrada a relação de causalidade entre a conduta do agente e o 

dano sofrido pela parte Promovente, resta fixar o quantum indenizatório. 

No que pertine ao quantum a ser indenizado, entendo que, neste caso, tal 

valor deve ser fixado analisando-se primordialmente a função de 

repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos morais e/ou 

financeiros suportado pela parte Promovente, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

Promovida, a fim de coibir práticas dessa natureza. E, a respeito da 

razoabilidade da condenação, leciona o autor Sérgio Cavalieri Filho: 

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma 

certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, 

deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja 

compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e 

duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade 

econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e 

outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.” (Sérgio Cavalieri 

Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82). A 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 
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capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Ademais, é pacífico o entendimento 

doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como 

é o caso em tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, 

bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o 

evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restou devidamente 

caracterizado. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 

487, I do Código de Processo Civil, a presente demanda, e: A) DECLARO 

inexistente o débito referente ao Contrato nº 636598629296001. B) 

CONDENO a Promovida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC, a partir da data da publicação desta sentença. Ato 

contínuo, INTIME-SE A PROMOVIDA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda a exclusão do nome da Promovente dos órgãos de proteção ao 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa, em caso de descumprimento, a qual desde já 

fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com incidência a partir do 6º 

dia contados do recebimento desta intimação, limitando-se ao teto do 

Juizado. Sem custas processuais e honorários advocatícios , por não 

serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 20 de setembro de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 20 

de setembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-02.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO BAGGIO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

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

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000040-02.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JOSE ANTONIO PEREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38, da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, em que as reclamadas estão mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. O Promovente tem o fito de 

ver declarado inexistente o débito de R$ 1.030,26 (hum mil e trinta reais e 

vinte e seis centavos), CONTRATO 5044130628, incluído nos órgãos de 

proteção ao crédito no dia 04/11/2013, bem como indenização por danos 

morais. A análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a reclamante afirma desconhecer. 

Verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. A Promovida, em sede de contestação, trouxe 

aos autos documentos que comprovam a adesão aos serviços de 

telefonia pelo Promovente; tais como, extrato de pagamento das contas 

telefônicas anteriores a 11/2013; dados cadastrais iguais aos fornecidos 

pelo autora, em especial o endereço de instalação da linha telefônica fixa. 

A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 

com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Assim, tenho 

que o Promovente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos 

do seu direito. O ônus de prova acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 

373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Dos autos extrai-se 

que a Promovida se desincumbiu de seu ônus, pois colacionou aos autos 

os documentos necessários para comprovar a contratação dos serviços 

de telefonia/internet efetuado pelo Promovente. Pois bem, de acordo com o 

meu livre convencimento, observo que a maneira mais ajustada para 

resolução da lide é a IMPROCEDÊNCIA do pedido. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A Promovida em sua defesa formula pedido contraposto, 

para que a Promovente seja compelida a efetuar o pagamento do valor de 

R$ R$ 1.030,26 (hum mil e trinta reais e vinte e seis centavos). Nesse 

sentido, inobstante as alegações formuladas pela parte reclamante, restou 

comprovada a utilização dos serviços fornecidos pela Promovida, fazendo 

jus ao recebimento ao valor que não foi quitado. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE 

os pedidos formulados pela parte autora e, nos termos do art. 487, I do 

CPC, e, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, condenando a 

Promovente a pagar o valor de R$ 1.030,26 (hum mil e trinta reais e vinte e 

seis centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) e correção 

monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 20 de setembro de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 20 

de setembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-87.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000541-87.2017.8.11.0050. REQUERENTE: GLORIA MARIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, em que 

as reclamadas estão mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. A Promovente tem o fito de ver declarado 

inexistente o débito de R$ 43,90 (quarenta e três reais e noventa 

centavos), com data de 16/09/2016 CONTRATO 198082765, bem como 

indenização por danos morais. A análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da autora com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da requerida, por débito que a reclamante afirma 

desconhecer. Verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A Promovida, em sede de 

contestação, trouxe aos autos documentos que comprovam a adesão aos 

serviços de telefonia pela Promovente; tais como, faturas telefônicas onde 

consta as ligações efetuadas; extrato de pagamento das contas 

telefônicas anteriores a 09/2016; contas telefônicas encaminhadas ao 

endereço da autora; e por fim, documentos que comprovam a adesão via 
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call center do plano telefônico pré-pago. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Assim, tenho que a Promovente não 

logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. O ônus 

de prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. Dos autos extrai-se que a Promovida se 

desincumbiu de seu ônus, pois colacionou aos autos os documentos 

necessários para comprovar a contratação dos serviços de 

telefonia/internet efetuado pelo Promovente. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO, com fulcro no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do 

Parecis, 20 de setembro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 20 de setembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-68.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

SIMONE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000055-68.2018.8.11.0050. REQUERENTE: SIMONE PEREIRA DOS 

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

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, onde as reclamadas estão mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. A presente ação funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Promovente nos cadastros de proteção ao crédito, 

visando à declaração de inexistência de débito e condenação do 

reclamado ao pagamento de indenização por danos morais. A análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação 

da requerida, por débitos que o reclamante afirma desconhecer, no valor 

de R$ 308,84 (trezentos e oito reais e oitenta e quatro centavos), 

referente ao contrato 008915861000005FI com data de inclusão no dia 

17/02/2017. Verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto 

aos fatos constitutivos de seu direito. A Promovida em sua peça de 

defesa, apenas aduz que o Promovente não faz jus a indenização por 

danos morais. O ônus de prova acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 

373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Dos autos extrai-se 

que a Promovida não se desincumbiu de seu ônus, pois não juntou 

qualquer documento que possibilitasse comprovar suas assertivas, 

devendo suportar a presunção de irregularidade da cobrança perpetrada. 

A Promovida teve a oportunidade de produzir provas para embasar sua 

defesa, tais como documentos que comprovassem a adesão aos serviços 

que alega ter a Promovente efetuado; onde deveriam constar assinatura e 

cópia dos documentos pessoais da autora, entre outros. No que se refere 

ao pedido de declaração de inexigibilidade da dívida, tenho que o mesmo 

merece acolhimento. Inerente os danos morais, verifico que o direito 

também milita em favor da Promovente; assim o é porque, a inscrição em 

discussão foi disponibilizada no SCPC no mês de 02/2017, NÃO 

INCIDINDO, PORTANTO, NO PRESENTE CASO A SÚMULA 385 DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Demonstrada a relação de causalidade 

entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte Promovente, resta 

fixar o quantum indenizatório. No que pertine ao quantum a ser indenizado, 

entendo que, neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se 

primordialmente a função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos 

abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte Promovente, 

evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição 

econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas dessa 

natureza. Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela 

Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: 

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, 

perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e 

nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de 

indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – 

RSTJ 34/285) E, a respeito da razoabilidade da condenação, leciona o 

autor Sérgio Cavalieri Filho: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, 

moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o 

juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo 

com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da 

conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela 

vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes.” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 

2.ª edição, 2001 p. 81/82). A indenização por dano moral deve representar 

para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o 

sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial 

que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, o que, a meu ver, restou devidamente caracterizado. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, a presente demanda, e: A) DECLARO inexistente o débito 

valor de R$ 308,84 (trezentos e oito reais e oitenta e quatro centavos), 

referente ao contrato 008915861000005FI com data de inclusão no dia 

17/02/2017. B) CONDENO, a Promovida ao pagamento de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 

do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação 

desta sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por 

não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 20 de 

setembro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 20 de setembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-03.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SUZANA SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000027-03.2018.8.11.0050. REQUERENTE: SUZANA SOARES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, em que 

as reclamadas estão mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. A Promovente tem o fito de ver declarado 

inexistente o débito de R$ 144,86 (cento e quarenta e quatro reais e 

oitenta e seis centavos), CONTRATO 0288089013; e R$ 144,86 (cento e 

quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), CONTRATO 

028891344, bem como indenização por danos morais. A análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da autora com referência a negativação em apreço nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a 

reclamante afirma desconhecer. Verifico assim que se desincumbiu do 

ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A 

Promovida, em sede de contestação, trouxe aos autos documentos que 

comprovam a adesão aos serviços de telefonia pela Promovente; tais 

como, faturas telefônicas onde consta as ligações efetuadas; contas 

telefônicas encaminhadas ao endereço da autora; e por fim, áudios 

constantes no ID.:12303944 e 12304007, que comprovam a adesão via 

call center do plano telefônico pré-pago. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O ônus de prova acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é 

da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Dos autos extrai-se que a Promovida se desincumbiu de seu 

ônus, pois colacionou aos autos os documentos necessários para 

comprovar a contratação dos serviços de telefonia/internet efetuado pelo 

Promovente. Assim, tenho que o presente caso trata-se de mais um 

exemplo da indústria do dano moral que impera nos Juizados Especiais, no 

desrespeito ao trabalho do Poder Judiciário. Imprescindível, portanto, a 

reconhecimento da litigância de má-fé, tanto da patrona quanto da parte 

autora, que, não agiram com lealdade para com a Justiça e a parte 

contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III) 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO, com 

fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, e RECONHEÇO A 

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, nos termos do artigo 80, II e III, do NCPC, 

NOTADAMENTE QUANDO O PATRONO E O CLIENTE SABIAM DA 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO, aplicando a AMBOS a multa no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) cada, em favor do Reclamado, acrescida de 

honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais). Sem 

custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos 

do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 20 de setembro de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 20 

de setembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-37.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO GOMES DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000512-37.2017.8.11.0050. REQUERENTE: SEBASTIAO GOMES DA 

ROCHA REQUERIDO: OI S.A Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, em que 

as reclamadas estão mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. O Promovente tem o fito de ver declarado 

inexistente o débito de R$ 260,94 (duzentos e sessenta reais e noventa e 

quatro centavos), CONTRATO 5050651154, incluído nos órgãos de 

proteção ao crédito no dia 27/10/2016, bem como indenização por danos 

morais. A análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a reclamante afirma desconhecer. 

Verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. A Promovida, em sede de contestação, trouxe 

aos autos documentos que comprovam a adesão aos serviços de 

telefonia pelo Promovente; dados cadastrais iguais ao fornecidos pelo 

autor. Inicialmente, devemos observar que o Promovente não apresentou 

Impugnação quanto aos fatos e documentos apresentados pela Promovida 

na peça contestatória. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Assim, tenho que o Promovente não 

logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. O ônus 

de prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. Dos autos extrai-se que a Promovida se 

desincumbiu de seu ônus, pois colacionou aos autos os documentos 

necessários para comprovar a contratação dos serviços de 

telefonia/internet efetuado pelo Promovente. Pois bem, de acordo com o 

meu livre convencimento, observo que a maneira mais ajustada para 

resolução da lide é a IMPROCEDÊNCIA do pedido. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A Promovida em sua defesa formula pedido contraposto, 

para que a Promovente seja compelida a efetuar o pagamento do valor de 

R$ 260,94 (duzentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos). 

Nesse sentido, inobstante as alegações formuladas pela parte reclamante, 

restou comprovada a utilização dos serviços fornecidos pela Promovida, 

fazendo jus ao recebimento ao valor que não foi quitado. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora e, nos termos do 

art. 487, I do CPC, e, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, 

condenando a Promovente a pagar o valor de R$ 260,94 (duzentos e 

sessenta reais e noventa e quatro centavos), acrescido de juros de 1% 

(um por cento) e correção monetária pelo INPC a partir da publicação 

desta sentença. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 

da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

20 de setembro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 20 de setembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010534-69.2016.8.11.0050
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Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

8010534-69.2016.8.11.0050. EXEQUENTE: JAQUELINE DIAS DE SOUZA 

EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta por JAQUELINE DIAS DE SOUZA em 

face EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A., ambas partes 

qualificadas nos autos em epígrafe. O prosseguimento regular do feito 

restou obstaculizado em razão da inércia da parte reclamante. Intimada 

para dar prosseguimento ao feito, a parte reclamante quedou-se inerte, 

consoante certidão inclusa (Id.: 12579816). Por não promover os atos e 

diligências que lhe competiam, a parte autora abandonou a causa, 

ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar que a extinção do 

processo independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em 

vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 20 de SETEMBRO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 20 

de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-27.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO GOMES DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000103-27.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MAURO GOMES DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta por MAURO GOMES DA SILVA 

SANTOS em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. Compulsando os autos, vejo que a 

parte Promovente fora devidamente intimado para emendar a inicial de 

acordo com despacho proferido no ID.: 12085257, o que, até a presente 

data, não o fez. Deste modo, não há nada a fazer senão extinguir o 

processo por inépcia da petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a 

petição inicial nos termo do artigo 321, parágrafo único, do NCPC e, em 

consequência JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 20 de setembro de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 20 

de setembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-94.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

JANAINA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000105-94.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JANAINA RODRIGUES 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta por JANAINA RORIGUES em face de 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICÇÕES S.A, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. Compulsando os autos, vejo que a parte Promovente 

fora devidamente intimado para emendar a inicial de acordo com despacho 

proferido no ID.: 12085260, o que, até a presente data, não o fez. Deste 

modo, não há nada a fazer senão extinguir o processo por inépcia da 

petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial nos termo do 

artigo 321, parágrafo único, do NCPC e, em consequência JULGO EXTINTO 

o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do 

Parecis, 20 de SETEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 20 de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-64.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO MENDES PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000549-64.2017.8.11.0050. REQUERENTE: FRANCISCO MENDES 

PEREIRA JUNIOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, onde as reclamadas estão mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. A presente ação funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Promovente nos cadastros de proteção ao crédito, 

visando à declaração de inexistência de débito e condenação do 

reclamado ao pagamento de indenização por danos morais. A análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação 

da requerida, por débitos que o reclamante afirma desconhecer, no valor 

de R$ 63,64 (sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos), 

referente ao contrato EC02439120561 com data de inclusão no dia 

14/06/2014. Verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto 

aos fatos constitutivos de seu direito. A Promovida em sua peça de 

defesa, apenas aduz que o Promovente não faz jus a indenização por 
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danos morais. O ônus de prova acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 

373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Dos autos extrai-se 

que a Promovida não se desincumbiu de seu ônus, pois não juntou 

qualquer documento que possibilitasse comprovar suas assertivas, 

devendo suportar a presunção de irregularidade da cobrança perpetrada. 

A Promovida teve a oportunidade de produzir provas para embasar sua 

defesa, tais como documentos que comprovassem a adesão aos serviços 

que alega ter a Promovente efetuado; onde deveriam constar assinatura e 

cópia dos documentos pessoais da autora, entre outros. No que se refere 

ao pedido de declaração de inexigibilidade da dívida, tenho que o mesmo 

merece acolhimento. Inerente os danos morais, verifico que o direito 

também milita em favor da Promovente; assim o é porque, a inscrição em 

discussão foi disponibilizada no SCPC no mês de 06/2014, NÃO 

INCIDINDO, PORTANTO, NO PRESENTE CASO A SÚMULA 385 DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Demonstrada a relação de causalidade 

entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte Promovente, resta 

fixar o quantum indenizatório. No que pertine ao quantum a ser indenizado, 

entendo que, neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se 

primordialmente a função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos 

abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte Promovente, 

evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição 

econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas dessa 

natureza. Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela 

Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: 

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, 

perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e 

nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de 

indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – 

RSTJ 34/285) E, a respeito da razoabilidade da condenação, leciona o 

autor Sérgio Cavalieri Filho: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, 

moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o 

juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo 

com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da 

conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela 

vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes.” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 

2.ª edição, 2001 p. 81/82). A indenização por dano moral deve representar 

para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o 

sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial 

que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, o que, a meu ver, restou devidamente caracterizado. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, a presente demanda, e: A) DECLARO inexistente o débito 

valor de R$ 63,64 (sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos), 

referente ao contrato EC02439120561 com data de inclusão no dia 

14/06/2014. B) CONDENO, a Promovida ao pagamento de R$ 3.500,00 

(cinco mil e quinehtos reais) a título de indenização por danos morais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso 

(Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da data da 

publicação desta sentença. Ato contínuo, INTIME-SE A PROMOVIDA para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome da 

Promovente dos órgãos de proteção ao crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa, em caso 

de descumprimento, a qual desde já fixo no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação, limitando-se ao teto do Juizado. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 20 de setembro de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 20 de setembro 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-49.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MENDES PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000550-49.2017.8.11.0050. REQUERENTE: FRANCISCO MENDES 

PEREIRA JUNIOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, onde as reclamadas estão mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. A presente ação funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados do Promovente nos cadastros de proteção ao crédito, 

visando à declaração de inexistência de débito e condenação do 

reclamado ao pagamento de indenização por danos morais. A análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação 

da requerida, por débitos que o reclamante afirma desconhecer, no valor 

de R$ 85,68 (oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), referente 

ao contrato CT02439120561 com data de inclusão no dia 26/07/2014. 

Verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. A Promovida em sua peça de defesa, apenas 

aduz que o Promovente não faz jus a indenização por danos morais. O 

ônus de prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 

373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de 

seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. Dos autos extrai-se que a Promovida não 

se desincumbiu de seu ônus, pois não juntou qualquer documento que 

possibilitasse comprovar suas assertivas, devendo suportar a presunção 

de irregularidade da cobrança perpetrada. A Promovida teve a 

oportunidade de produzir provas para embasar sua defesa, tais como 

documentos que comprovassem a adesão aos serviços que alega ter o 

Promovente efetuado; onde deveriam constar assinatura e cópia dos 

documentos pessoais da autora, entre outros. No que se refere ao pedido 

de declaração de inexigibilidade da dívida, tenho que o mesmo merece 

acolhimento. Inerente os danos morais, verifico que o direito também milita 

em favor do Promovente; assim o é porque, a inscrição disponibilizada 

anteriormente nos órgãos de proteção crédito, qual seja, no mês de 

06/2014 foi declarada inexigível nos autos nº 1000549-64.2017.8.11.0050, 

NÃO INCIDINDO, PORTANTO, NO PRESENTE CASO A SÚMULA 385 DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Demonstrada a relação de causalidade 

entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte Promovente, resta 

fixar o quantum indenizatório. No que pertine ao quantum a ser indenizado, 

entendo que, neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se 

primordialmente a função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos 

abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte Promovente, 

evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição 

econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas dessa 

natureza. Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela 

Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: 

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, 

perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e 

nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de 

indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – 
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RSTJ 34/285) E, a respeito da razoabilidade da condenação, leciona o 

autor Sérgio Cavalieri Filho: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, 

moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o 

juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo 

com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da 

conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela 

vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes.” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 

2.ª edição, 2001 p. 81/82). A indenização por dano moral deve representar 

para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o 

sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial 

que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, o que, a meu ver, restou devidamente caracterizado. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, a presente demanda, e: A) DECLARO inexistente o débito 

valor de R$ 85,68 (oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), 

referente ao contrato CT02439120561 com data de inclusão no dia 

26/07/2014. B) CONDENO, a Promovida ao pagamento de R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso 

(Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da data da 

publicação desta sentença. Ato contínuo, INTIME-SE A PROMOVIDA para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome da 

Promovente dos órgãos de proteção ao crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa, em caso 

de descumprimento, a qual desde já fixo no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação, limitando-se ao teto do Juizado. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 20 de setembro de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 20 de setembro 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-93.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE ARAUJO DE BRITO DE BARROS (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000118-93.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MARLEIDE ARAUJO DE BRITO 

DE BARROS REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DA PRELIMINAR DA 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Alega a promovida, incompetência deste Juízo, 

tendo em vista a necessidade de exame pericial. Apesar das alegações 

da Promovida, não há necessidade de realização de perícia para o 

deslinde da causa, sendo assim, os autos encontra-se maduro para 

prolação de sentença, motivo pelo qual, DEIXO DE ACOLHER A 

PRELIMINAR ARGUIDA. DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde as 

reclamadas estão mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. A presente ação funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados da Promovente nos 

cadastros de proteção ao crédito, visando à declaração de inexistência de 

débito e condenação do reclamado ao pagamento de indenização por 

danos morais. A análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito se deu por solicitação da requerida, por débitos que o reclamante 

afirma desconhecer, no valor de R$ 5.007,10 (cinco mil e sete reis e dez 

centavos), referente ao contrato 700220206-2 013, com data de inclusão 

no dia 13/09/2013. Verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A Promovida em sua peça de 

defesa, apenas aduz que o Promovente não faz jus a indenização por 

danos morais, sendo legítima a cobrança. O ônus de prova acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é 

da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Dos autos extrai-se que a Promovida não se desincumbiu de seu 

ônus, pois não juntou qualquer documento que possibilitasse comprovar 

suas assertivas, devendo suportar a presunção de irregularidade da 

cobrança perpetrada. A Promovida teve a oportunidade de produzir 

provas para embasar sua defesa, tais como documentos que 

comprovassem a contrato de empréstimo assinados pela autora, onde 

deveriam constar assinatura e cópia dos documentos pessoais da 

promovente, entre outros. No que se refere ao pedido de declaração de 

inexigibilidade da dívida, tenho que o mesmo merece acolhimento. Inerente 

os danos morais, verifico que o direito também milita em favor da 

Promovente; assim o é porque, a inscrição em discussão foi 

disponibilizada no SCPC no mês de 09/2013, a demais foram incluídas em 

anos posteriores, NÃO INCIDINDO, PORTANTO, NO PRESENTE CASO A 

SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Demonstrada a 

relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela 

parte Promovente, resta fixar o quantum indenizatório. No que pertine ao 

quantum a ser indenizado, entendo que, neste caso, tal valor deve ser 

fixado analisando-se primordialmente a função de repreensão de atitudes 

arbitrárias, além dos abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte 

Promovente, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a 

condição econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas 

dessa natureza. Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado 

pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se 

vê: “Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato 

ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos 

sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, 

passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. 

em 18/02/92 – RSTJ 34/285) E, a respeito da razoabilidade da 

condenação, leciona o autor Sérgio Cavalieri Filho: “Razoável é aquilo que 

é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. 

Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia 

que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a 

reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento 

experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, 

as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se 

fizerem presentes.” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de 

Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82). A indenização por dano 

moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar 

de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo 

de novo atentado. Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e 

jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em 

tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, o que, a meu ver, restou devidamente caracterizado. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, a presente demanda, e: A) DECLARO inexistente o débito 

valor de R$ 5.007,10 (cinco mil e sete reis e dez centavos), referente ao 

contrato 700220206-2 013, com data de inclusão no dia 13/09/2013. B) 

CONDENO, a Promovida ao pagamento de R$ 4.000,00 (dois mil reais) a 

título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por 
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cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 20 de setembro de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 20 de setembro 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-77.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ANDREIA VANESSA SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000132-77.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ANDREIA VANESSA SOUZA 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO proposta por ANDREIA VANESSA SOUZA PEREIRA em 

face de BANCO BRADESCO S.A, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. Compulsando os autos, vejo que a parte Promovente fora 

devidamente intimado para emendar a inicial de acordo com despacho 

proferido no ID.: 12085432, o que, até a presente data, não o fez. Deste 

modo, não há nada a fazer senão extinguir o processo por inépcia da 

petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial nos termo do 

artigo 321, parágrafo único, do NCPC e, em consequência JULGO EXTINTO 

o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do 

Parecis, 20 de SETEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 20 de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-53.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSIQUELE COSTA DE PAULA ROCHA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000153-53.2018.8.11.0050. REQUERENTE: DEUSIQUELE COSTA DE 

PAULA ROCHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO proposta por DEUSIQUELE COSTA DE PAULA ROCHA em 

face de BANCO BRADESCO S.A, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. Compulsando os autos, vejo que a parte Promovente fora 

devidamente intimado para emendar a inicial de acordo com despacho 

proferido no ID.: 12350058, o que, até a presente data, não o fez. Deste 

modo, não há nada a fazer senão extinguir o processo por inépcia da 

petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial nos termo do 

artigo 321, parágrafo único, do NCPC e, em consequência JULGO EXTINTO 

o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do 

Parecis, 20 de SETEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 20 de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-38.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSIQUELE COSTA DE PAULA ROCHA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000154-38.2018.8.11.0050. REQUERENTE: DEUSIQUELE COSTA DE 

PAULA ROCHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta por DEUSIQUELE COSTA DE PAULA 

ROCHA em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. Compulsando os autos, vejo que a 

parte Promovente fora devidamente intimado para emendar a inicial de 

acordo com despacho proferido no ID.: 12350061, o que, até a presente 

data, não o fez. Deste modo, não há nada a fazer senão extinguir o 

processo por inépcia da petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a 

petição inicial nos termo do artigo 321, parágrafo único, do NCPC e, em 

consequência JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 20 de SETEMBRO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 20 

de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-08.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSIQUELE COSTA DE PAULA ROCHA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000156-08.2018.8.11.0050. REQUERENTE: DEUSIQUELE COSTA DE 

PAULA ROCHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO proposta por DEUSIQUELE COSTA DE PAULA ROCHA em 

face de BANCO BRADESCO S.A, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. Compulsando os autos, vejo que a parte Promovente fora 

devidamente intimado para emendar a inicial de acordo com despacho 

proferido no ID.: 12350070, o que, até a presente data, não o fez. Deste 

modo, não há nada a fazer senão extinguir o processo por inépcia da 

petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial nos termo do 
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artigo 321, parágrafo único, do NCPC e, em consequência JULGO EXTINTO 

o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do 

Parecis, 20 de SETEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 20 de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-98.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

GEFFERSON DOS SANTOS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000150-98.2018.8.11.0050. REQUERENTE: GEFFERSON DOS SANTOS 

TEIXEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DO MÉRITO 

Analisando os autos, DEFIRO a pedido de assistência judiciária gratuita, 

pois presentes os requisitos da lei 1060/50. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde as reclamadas estão mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. O ponto crucial da presente 

ação é que o Promovente tem o fito de ver declarada inexistente o débito 

de inexistência do débito no valor de R$ 409,64 (quatrocentos e nove 

reais e sessenta e sete centavos), conforme registrado no SERASA, bem 

como indenização por danos morais. Alega ainda que, tais valores foram 

quitados na data de 15/09/2017, conforme documento constante no Id.: 

12299778. O Promovente alega que a negativação efetuado pelo 

Promovida acarretou no indeferimento do financiamento imobiliário, no 

programa minha casa minha vida do Banco do Brasil. descobriu que seu 

nome ainda constava nos órgãos de proteção ao crédito. A Promovida, em 

sede de contestação, alega que não praticou ato ilícito, agindo dentro do 

exercício regular do direito, diante da ausência de comprovação da 

quitação dos débitos oriundos da fatura de cartão de crédito. Analisando 

com acuidade o material colacionado nos autos, verifico que, assiste 

razão ao Promovente. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Nesse sentido, observo que as 

Promovidas, apesar de contestar os fatos narrados na inicial, deixou de 

demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

Promovente, ônus que lhe incumbia nos moldes do artigo 373, II, do CPC 

c/c artigo 6º , VIII do Código de Defesa do Consumidor. De outro lado, a 

falha no prestação de serviço resta caracterizada no presente caso, pois 

é fato incontroverso nos autos que o Promovente efetuou no pagamento 

no dia 15/09/2017, conforme boleto e comprovante de pagamento 

acostados aos autos. Pois bem, de acordo com o meu livre 

convencimento, observo que a maneira mais ajustada para resolução da 

lide é a declaração de inexistente do débito referente ao R$ 409,64 

(quatrocentos e nove reais e sessenta e quatro centavos), com data de 

inclusão 23/02/2018 e disponibilização dia 09/03/2018, número do contrato 

007255621000088. No que tange os danos morais, verifico que o direito 

também milita em favor do Promovente; assim o é porque, ante ao 

desrespeito ao consumidor que experimenta verdadeira via crucis na 

tentativa de fazer valer seus diretos já consagrados por lei, cujas 

soluções deveriam ser rotineiras entre os fornecedores de serviços para 

com seus consumidores. Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico 

adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, 

como se vê: “Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão 

do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos 

sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, 

passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. 

em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ressalte-se que já se tornou assente na 

jurisprudência, especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, 

que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido 

no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, 

SÚMULA /STJ. (...) Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. - Recurso especial conhecido e provido." 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). (grifei) 

Nesse sentido. Demonstrado a relação de causalidade entre a conduta do 

agente e o dano sofrido pela parte Promovente, resta fixar o quantum 

indenizatório. No que pertine ao quantum a ser indenizado, entendo que, 

neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se primordialmente a 

função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos morais e/ou 

financeiros suportado pela parte Promovente, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

Promovida, a fim de coibir práticas dessa natureza. E, a respeito da 

razoabilidade da condenação, leciona o autor Sérgio Cavalieri Filho: 

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma 

certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, 

deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja 

compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e 

duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade 

econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e 

outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.” (Sérgio Cavalieri 

Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82). A 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Ademais, é pacífico o entendimento 

doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como 

é o caso em tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, 

bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o 

evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restou devidamente 

caracterizado. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 

487, I do Código de Processo Civil, a presente demanda, e: A) DECLARO 

inexistente o débito no valor de R$ 409,64 (quatrocentos e nove reais e 

sessenta e quatro centavos), com data de inclusão 23/02/2018 e 

disponibilização dia 09/03/2018, número do contrato 007255621000088. B) 

CONDENO, a Promovida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a 

título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença. Ato 

contínuo, INTIME-SE A PROMOVIDA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda a exclusão do nome do Promovente dos órgãos de proteção ao 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa, em caso de descumprimento, a qual desde já 

fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com incidência a partir do 6º 

dia contados do recebimento desta intimação, limitando-se ao teto do 

Juizado. Sem custas processuais e honorários advocatícios , por não 

serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. ampo Novo dos Parecis, 20 de setembro de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 20 

de setembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-10.2018.8.11.0050

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 366 de 642



Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

FABIO LUIZ NAZARIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000033-10.2018.8.11.0050. REQUERENTE: FABIO LUIZ NAZARIO 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DA 

PRELIMINAR DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR/ AUSÊNCIA DE 

PRETENSÃO RESISTIDA Alega a Promovida, que a presente ação deve ser 

extinta, tendo em vista que a Promovente não demonstrou a busca via 

administrativa para solução do problema, não podendo falar em resistência 

da parte promovida. Apesar das alegações da Promovida, não é 

obrigatório a tentativa de solução administrativa para o deslinde da causa, 

pois o cerne da lide é a negativação do nome da autora sendo assim, os 

autos encontra-se maduro para prolação de sentença, motivo pelo qual, 

DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA. DECIDO. Nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, em que as reclamadas estão mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. O 

Promovente tem o fito de ver declarado inexistente o débito de R$ 88,54 

(oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao contrato 

nº 182923043, bem como indenização por danos morais. A análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados do autor com referência a negativação em apreço nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a 

reclamante afirma desconhecer. Verifico assim que se desincumbiu do 

ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A 

Promovida, em sede de contestação, não trouxe aos autos documentos 

que comprovam a adesão aos serviços fornecidos pelo Promovido; tais 

como, contrato de adesão ao serviço de telefonia ou TV por assinatura, 

extratos de fatura de cobranças endereçadas ao Promovente, dentre 

outros. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. 

(destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Assim, tenho que o Promovente logrou êxito em 

demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. O ônus de prova acerca 

da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Nesse sentido, observo que o Promovido, apesar de contestar 

os fatos narrados na inicial, deixou de demonstrar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do Promovente, ônus que lhe 

incumbia nos moldes do artigo 373, II, do CPC c/c artigo 6º, VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. De outro lado, a falha na prestação de serviço 

resta caracterizada no presente caso, pois é fato incontroverso nos autos 

que não há relação jurídica/comercial entre as partes. Pois bem, de acordo 

com o meu livre convencimento, observo que a maneira mais ajustada 

para resolução da lide é a declaração de inexistente do débito no valor R$ 

88,54 (oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao 

contrato nº 182923043. Conforme dispõe o artigo 186 do Código Civil, 

temos que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do Código 

Civil, aduz: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado 

a repará-lo”. No que tange os danos morais, verifico que o direito também 

milita em favor do Promovente; assim o é porque, ante ao desrespeito ao 

consumidor que experimenta verdadeira via crucis na tentativa de fazer 

valer seus diretos já consagrados por lei, cujas soluções deveriam ser 

rotineiras entre os fornecedores de serviços para com seus 

consumidores. Demonstrada a relação de causalidade entre a conduta do 

agente e o dano sofrido pela parte Promovente, resta fixar o quantum 

indenizatório. No que pertine ao quantum a ser indenizado, entendo que, 

neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se primordialmente a 

função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos morais e/ou 

financeiros suportado pela parte Promovente, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

Promovida, a fim de coibir práticas dessa natureza. Insta salientar, ainda, o 

posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a 

caracterização do dano moral, como se vê: “Dano moral puro – 

Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. 

– Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285) A 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Ademais, é pacífico o entendimento 

doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como 

é o caso em tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, 

bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o 

evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restou devidamente 

caracterizado. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 

487, I do Código de Processo Civil, a presente demanda, e: A) DECLARO 

inexistente o débito no valor R$ 88,54 (oitenta e oito reais e cinquenta e 

quatro centavos), referente ao contrato nº 182923043. B) CONDENO, a 

Promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença. Ato 

contínuo, INTIME-SE A PROMOVIDA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda a exclusão do nome da Promovente dos órgãos de proteção ao 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa diária, em caso de descumprimento, a qual 

desde já fixo no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), com incidência a 

partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação, limitando-se ao 

teto do Juizado. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por 

não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 20 de 

setembro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 20 de setembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-46.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA SONHO INFANTIL LTDA - ME (REQUERENTE)

EVERLY SOARES ROSIAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA 

EXODUS INSTITUCIONAL (REQUERIDO)

GRACE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

ROGERIO LOVIZETTO GONCALVES LEITE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000298-46.2017.8.11.0050. REQUERENTE: LARYSSA SONHO INFANTIL 

LTDA - ME REQUERIDO: GRACE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CONFECCOES EIRELI - ME, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL Vistos. Dispenso o 
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relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Em análise dos 

autos os autos, vê-se que a Promovida GRACE IDSUTRIA E COMERCIO DE 

CONFECÇÕES EIRELI – ME , apesar de devidamente citada (Id.: 13204450), 

não compareceu à audiência de conciliação e nem apresentou justificativa 

plausível. Desta forma, não tendo sido sequer alegado motivo de força 

maior ou impedimento escusável para a ausência do Promovido na 

audiência de conciliação, DECLARO sua revelia, nos termos do artigo 20 

da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por LARYSSA SONHO INFANTIL LTDA - 

ME, em face de GRACE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI 

– ME e FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA 

INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. Pois bem, em análise aos documentos que instruem a presente 

ação, a empresa que negativou o nome da reclamante possui o nome de 

FUNDO DE INVESTIMENTOS, em razão de uma dívida com vencimento em 

28/10/2016 (ID.: 9329098). Destarte, verifico que a parte reclamada 

GRACE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI – ME, não é 

legitimada a figurar no polo passivo da ação, pois do que se infere do 

material probatório, não ser credora do débitos disponibilizados no banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Assim, carece de uma das 

condições da ação, qual seja, legitimidade de parte. ANTE O EXPOSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, constatada a ilegitimidade passiva da 

reclamada GRACE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI – ME, 

nos termos do art. 485, VI , JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

de mérito; bem como, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, 

na forma e condições pactuadas no Id. 13492406 e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas processuais a teor 

do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo do Parecis, 20 de setembro de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 20 de setembro 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-49.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

MARCELO CLARINDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000011-49.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MARCELO CLARINDO DA 

SILVA REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DA 

PRELIMINAR REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO Pugna a Promovida 

adequação quanto ao nome da empresa na polo passivo, por se o BANCO 

ITAUCARD S/A relacionado com a presente lide, sendo assim, ACOLHO A 

PRELIMINAR ARGUIDA, e determino a exclusão da empresa ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS, devendo constar no polo passivo a empresa 

BANCO ITAURCAD S/A. DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, em que 

as reclamadas estão mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. O Promovente tem o fito de ver declarado 

inexistente o débito de R$ 2.790,94 (dois mil setecentos e noventa reais e 

noventa e quatro centavos), CONTRATO 001090789230000, incluído nos 

órgãos de proteção ao crédito no dia 20/06/2015; bem como indenização 

por danos morais. A análise dos documentos acostados na exordial 

permite constatar que o registro dos dados da autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a reclamante afirma desconhecer. 

Verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. A Promovida, em sede de contestação, trouxe 

aos autos documentos que comprovam a adesão aos serviços de cartão 

de crédito pelo Promovente; tais como, faturas emitidas ao endereço do 

autor; relatórios de pagamentos efetuados; extratos das compras 

realizadas na cidade onde reside o autora; e por fim, áudios constantes no 

ID.:12065863 e 12065855, que comprovam ser o autor o titular do cartão 

de crédito VIVO ITAUCARD. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O ônus de prova acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é 

da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Dos autos extrai-se que a Promovida se desincumbiu de seu 

ônus, pois colacionou aos autos os documentos necessários para 

comprovar a adesão ao cartão de crédito efetuado pelo Promovente. 

Assim, tenho que o presente caso trata-se de mais um exemplo da 

indústria do dano moral que impera nos Juizados Especiais, no 

desrespeito ao trabalho do Poder Judiciário. Imprescindível, portanto, a 

reconhecimento da litigância de má-fé, tanto da patrona quanto da parte 

autora, que, não agiram com lealdade para com a Justiça e a parte 

contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO, com 

fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, e RECONHEÇO A 

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, nos termos do artigo 80, II e III, do NCPC, 

NOTADAMENTE QUANDO O PATRONO E O CLIENTE SABIAM DA 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO, aplicando a AMBOS a multa no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) cada, em favor do Reclamado, acrescida de 

honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais). 

Contudo, não conheço do pedido contraposto, pois este extrapolou o limite 

de alçada dos Juizados Especiais, devendo tal pedido ser intentado nos 

vias ordinárias. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 

da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

20 de setembro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 20 de setembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-79.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

MARCELO CLARINDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000009-79.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MARCELO CLARINDO DA 

SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Dispensado o relatório, 

em conformidade com o art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No presente 

caso, verificamos a identidade das partes deste processo com o de n. 
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1000011-49.2018.8.11.0050 ; a mesma causa de pedir, e o mesmo pedido. 

O Código de Processo Civil define o instituto da litispendência em seu art. 

337: Art. 337: § 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando 

se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica à outra 

quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido. § 3º Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso. 

Humberto Theodoro Júnior, em seu Curso de Direito Processual Civil Vol. I, 

26ª Ed., p. 266, discorre sobre a abrangência da litispendência, in verbis: 

“Consiste a litispendência em tornar completa a relação processual 

trilateral em torno da lide. Por força da litispendência, o mesmo litígio não 

poderá voltar a ser objeto, entre as partes, de outro processo, enquanto 

não se extinguir o feito pendente.” Imprescindível se faz a transcrição dos 

ensinamentos de Theotônio Negrão, em sua obra Código de Processo Civil 

e legislação processual em vigor, 39ª Ed., 2007, p. 445/446: “Art. 301: 12. 

“A litispendência constitui matéria de ordem pública e deve ser argüida ‘ex 

ofício’, independentemente de provocação da parte interessada” (STJ-RT 

812/162: 2ª Seção). Mas a parte pode alegá-la a qualquer tempo (JTA 

39/246), embora com a penalidade do art. 22. Art. 301: 24. “Caracterizada 

a litispendência, prossegue-se nos autos do primeiro processo” (STJ-4ªT., 

Resp 174.261 – BA, rel. Min. Ruy Rosado, j. 7.8.01, deram provimento 

parcial, v.u., DJU 8.10.01, p. 218).” Assim, havendo repetição de ação 

anteriormente ajuizada, mister se faz o reconhecimento da litispendência e 

extinção do feito sem resolução de mérito, em obediência ao art. 485, V do 

CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 485, V, do CPC, julgo extinto o 

processo, o que faço sem resolução de mérito. Sem custas processuais a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no 

PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 20 de setembro de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 20 

de setembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-34.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CORREIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000206-34.2018.8.11.0050. REQUERENTE: FLAVIA CORREIA DE 

CARVALHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, em que as reclamadas estão mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. O Promovente tem o fito de 

ver declarado inexistente o débito de R$ 208,27 (duzentos e oito reais e 

vinte e sete centavos), referente ao documento de origem nº 0287810561, 

com data de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito dia 18/05/2017, 

bem como indenização por danos morais. A análise dos documentos 

acostados na exordial permite constatar que o registro dos dados do autor 

com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao 

crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a reclamante 

afirma desconhecer. Verifico assim que se desincumbiu do ônus 

probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A Promovida, em 

sede de contestação, não trouxe aos autos documentos que comprovam 

a adesão aos serviços fornecidos pelo Promovido; tais como, contrato de 

adesão ao serviço de telefonia, gravações telefônicas que poderiam 

atestar a contratação dos serviços, dentre outros. A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Assim, tenho que a 

Promovente logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu 

direito. O ônus de prova acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 

373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse sentido, 

observo que o Promovido, apesar de contestar os fatos narrados na 

inicial, deixou de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do Promovente, ônus que lhe incumbia nos moldes do artigo 373, 

II, do CPC c/c artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor. De outro 

lado, a falha na prestação de serviço resta caracterizada no presente 

caso, pois é fato incontroverso nos autos que não há relação 

jurídica/comercial entre as partes. Pois bem, de acordo com o meu livre 

convencimento, observo que a maneira mais ajustada para resolução da 

lide é a declaração de inexistente do débito no valor R$ 208,27 (duzentos 

e oito reais e vinte e sete centavos), referente ao documento de origem nº 

0287810561, com data de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito dia 

18/05/2017. Conforme dispõe o artigo 186 do Código Civil, temos que: 

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do Código Civil, aduz: “Aquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. No que 

tange os danos morais, verifico que o direito também milita em favor do 

Promovente; assim o é porque, ante ao desrespeito ao consumidor que 

experimenta verdadeira via crucis na tentativa de fazer valer seus diretos 

já consagrados por lei, cujas soluções deveriam ser rotineiras entre os 

fornecedores de serviços para com seus consumidores. Demonstrada a 

relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela 

parte Promovente, resta fixar o quantum indenizatório. No que pertine ao 

quantum a ser indenizado, entendo que, neste caso, tal valor deve ser 

fixado analisando-se primordialmente a função de repreensão de atitudes 

arbitrárias, além dos abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte 

Promovente, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a 

condição econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas 

dessa natureza. Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado 

pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se 

vê: “Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato 

ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos 

sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, 

passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. 

em 18/02/92 – RSTJ 34/285) A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial 

que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, o que, a meu ver, restou devidamente caracterizado. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, a presente demanda, e: A) DECLARO inexistente o débito 

no valor R$ 208,27 (duzentos e oito reais e vinte e sete centavos), 

referente ao documento de origem nº 0287810561, com data de inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito dia 18/05/2017. B) CONDENO, a 

Promovida ao pagamento de R$ 4.000,00 (três mil e quinhentos reais reais) 

a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um 

por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e 

correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta 

sentença. Ato contínuo, INTIME-SE A PROMOVIDA para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome da Promovente dos órgãos 

de proteção ao crédito, apenas no que se refere ao débito discutido 

nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária, em caso de 

descumprimento, a qual desde já fixo no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta 

intimação, limitando-se ao teto do Juizado. Sem custas processuais e 
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honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 

55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos 

Parecis, 20 de setembro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 20 de setembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-02.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO FELIPE DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA KONT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000137-02.2018.8.11.0050. REQUERENTE: HELIO FELIPE DE SOUSA 

REQUERIDO: CELIA KONT Vistos. Trata-se de ação de RECLAMAÇÃO 

ajuizada por HELIO FELIPE DE SOUSA em face de CELIA KONT, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Conforme TERMO DE AUDIÊNCIA 

acostado no ID.: 13492308, as parte Promovida efetuou o integral 

cumprimento da obrigação exequenda, com a devida anuência da parte 

autora. Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A PRESENTE 

RECLAMAÇÃO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 25 de SETEMBRO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 

25 de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-25.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRO PERINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DI CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

IRACI KRAMPE BENDER (REQUERIDO)

FABIO ANDREI BENDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000420-25.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ALEXANDRO PERINI 

REQUERIDO: IRACI KRAMPE BENDER, FABIO ANDREI BENDER, DI CASA 

MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO LTDA - EPP Vistos. Trata-se de 

ação de RECLAMAÇÃO ajuizada por ALEXANDRO PERINI em face de 

IRACI KRAMPE BENDER E OUTROS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A parte autora desistiu da ação, conforme consta petição 

constante no Id.: 14955340. Decido. Há que se registrar, por oportuno, que 

a desistência da ação, ainda que após regular citação, no âmbito do 

Juizado Especial, independe da anuência do réu, consoante enunciado 90 

do FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada 

pela parte autora, nos termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo 

Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de SETEMBRO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 

de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000322-40.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA (ADVOGADO(A))

JOSE VAGNER CUNHA FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MAURO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000322-40.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: JOSE VAGNER CUNHA 

FERREIRA EXECUTADO: EDSON MAURO FERREIRA Vistos. Trata-se de 

ação de RECLAMAÇÃO ajuizada por JOSÉ WAGNER CUNHA FERREIRA 

em face de EDSON MAURO FERREIRA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. A parte autora desistiu da ação, conforme consta petição 

constante no Id.: 14955359. Decido. Há que se registrar, por oportuno, que 

a desistência da ação, ainda que após regular citação, no âmbito do 

Juizado Especial, independe da anuência do réu, consoante enunciado 90 

do FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada 

pela parte autora, nos termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo 

Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de SETEMBRO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 

de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-25.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LG COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

MARIA ROSEMAR BURATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

JULIANO MARTINS MANSUR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000377-25.2017.8.11.0050. REQUERENTE: LG COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - ME REQUERIDO: FABULA CONFECCAO E 

COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, em que as reclamadas estão mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. A Promovente tem o fito de 

ver declarado inexistente dos débitos representados pelas NOTAS 

FISCAIS Nº 018556 – DATADA DE 26/07/2017 – VALOR R$ 1.498,00 (HUM 

MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS); NF 000000068 – 

DATADA DE 19/09/2017 –VALOR R$ 1.498,00 (HUM MIL QUATROCENTOS 

E NOVENTA E OITO REAIS); NF 018286 – DATADA DE 18/07/2017 – 

VALOR DE R$ 1.404,50 (HUM MIL QUATROCENTOS E QAUTRO REAIS E 

CINQUENTA CENTAVOS); NF 000000067 – DATADA DE 19/09/2017 
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–VALOR R$ 1.404,50 (HUM MIL QUATROCENTOS E QAUTRO REAIS E 

CINQUENTA CENTAVOS); e NF 000.467.222 – DATADA DE 03/08/2018 – 

VALOR DE R$ 505,50 (CINQUENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA 

CENTAVOS), bem como indenização por danos morais. A análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados do autor no cartório de protesto se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a reclamante afirma desconhecer. Verifico assim 

que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de 

seu direito. A Promovida teve a oportunidade de produzir provas para 

embasar sua defesa, cingiu-se exclusivamente em afirmar que a cobrança 

é legitima. O ônus de prova acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 

373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A empresa 

Promovida no presente caso foi negligente ao emitir notas fiscais por 

compras que a Autora não realizou, restando comprovada a ocorrência de 

dano e a responsabilidade da Promovida ao protestar tais títulos 

desprovidos de veracidade. Nesse sentido, observo que a Promovida, 

apesar de contestar os fatos narrados na inicial, deixou de demonstrar 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Promovente, 

ônus que lhe incumbia nos moldes do artigo 373, II, do CPC c/c artigo 6º, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. De outro lado as ligações 

telefônicas encartadas nas petições constantes do ID.: 

10252895/10254006), a falha na prestação de serviço resta caracterizada 

no presente caso, pois é fato incontroverso nos autos que não há relação 

jurídica/comercial entre as partes, Pois bem, de acordo com o meu livre 

convencimento, observo que a maneira mais ajustada para resolução da 

lide é a declaração de inexistente do débito representados pelas NOTAS 

FISCAIS Nº 018556 – DATADA DE 26/07/2017 – VALOR R$ 1.498,00 (HUM 

MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS); NF 000000068 – 

DATADA DE 19/09/2017 –VALOR R$ 1.498,00 (HUM MIL QUATROCENTOS 

E NOVENTA E OITO REAIS); NF 018286 – DATADA DE 18/07/2017 – 

VALOR DE R$ 1.404,50 (HUM MIL QUATROCENTOS E QAUTRO REAIS E 

CINQUENTA CENTAVOS); NF 000000067 – DATADA DE 19/09/2017 

–VALOR R$ 1.404,50 (HUM MIL QUATROCENTOS E QAUTRO REAIS E 

CINQUENTA CENTAVOS); e NF 000.467.222 – DATADA DE 03/08/2018 – 

VALOR DE R$ 505,50 (CINQUENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA 

CENTAVOS). Conforme dispõe o artigo 186 do Código Civil, temos que: 

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do Código Civil, aduz: “Aquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. No que 

tange os danos morais, verifico que o direito também milita em favor do 

Promovente; assim o é porque, ante ao desrespeito ao consumidor que 

experimenta verdadeira via crucis na tentativa de fazer valer seus diretos 

já consagrados por lei, cujas soluções deveriam ser rotineiras entre os 

fornecedores de serviços para com seus consumidores. Demonstrada a 

relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela 

parte Promovente, resta fixar o quantum indenizatório. No que pertine ao 

quantum a ser indenizado, entendo que, neste caso, tal valor deve ser 

fixado analisando-se primordialmente a função de repreensão de atitudes 

arbitrárias, além dos abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte 

Promovente, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a 

condição econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas 

dessa natureza. Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado 

pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se 

vê: “Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato 

ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos 

sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, 

passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. 

em 18/02/92 – RSTJ 34/285) A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial 

que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, o que, a meu ver, restou devidamente caracterizado. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, a presente demanda, e: A) DECLARO inexistente o débito 

relativos as NOTAS FISCAIS Nº 018556 – DATADA DE 26/07/2017 – 

VALOR R$ 1.498,00 (HUM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO 

REAIS); NF 000000068 – DATADA DE 19/09/2017 –VALOR R$ 1.498,00 

(HUM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS); NF 018286 – 

DATADA DE 18/07/2017 – VALOR DE R$ 1.404,50 (HUM MIL 

QUATROCENTOS E QAUTRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS); NF 

000000067 – DATADA DE 19/09/2017 –VALOR R$ 1.404,50 (HUM MIL 

QUATROCENTOS E QAUTRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS); e NF 

000.467.222 – DATADA DE 03/08/2018 – VALOR DE R$ 505,50 

(CINQUENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). B) 

CONDENO, a Promovida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença. 

RATIFICO A LIMINAR DEFERIDA NO ID.: 11132321. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 25 de SETEMBRO de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de 

SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-31.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI (ADVOGADO(A))

JORGE KUNSLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000245-31.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JORGE KUNSLER 

REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, CORRETORA DE SEGUROS 

SICREDI LTDA Vistos. Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, 

da Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos com a devida diligência 

observo que as partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito 

existente no presente feito. Ante o exposto, tratando-se de direito 

disponível e devidamente representados os litigantes, HOMOLOGO o 

acordo estabelecido entre as partes, na forma e condições pactuadas no 

Id. 13862815/14041497 e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, b, do CPC. Isento de custas e despesas processuais. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, 

observadas as formalidades legais, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 25 de SETEMBRO de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 25 de 

SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010526-92.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA SONHO INFANTIL LTDA - ME (REQUERENTE)

EVERLY SOARES ROSIAK (ADVOGADO(A))

DEISI KOLLING (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME 

(REQUERIDO)
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Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

8010526-92.2016.8.11.0050. REQUERENTE: LARYSSA SONHO INFANTIL 

LTDA - ME REQUERIDO: GRACE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CONFECCOES EIRELI - ME Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta 

por LARYSSA SONHO INFANTIL LTDA - ME em face LTDA - ME, ambas 

partes qualificadas nos autos em epígrafe. O prosseguimento regular do 

feito restou obstaculizado em razão da inércia da parte reclamante. 

Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte reclamante quedou-se 

inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 14701100). Por não promover os 

atos e diligências que lhe competiam, a parte autora abandonou a causa, 

ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar que a extinção do 

processo independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em 

vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de SETEMBRO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 

de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-58.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN EDICARLOS CASTRO DE LIMA (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000379-58.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JEAN EDICARLOS CASTRO 

DE LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Trata-se de 

ação de RECLAMAÇÃO ajuizada por JEAN EDICARLOS CASTRO DE LIMA 

em face de BANCO BRADESCO BRADESCARD S.A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Formada a angularidade da relação processual, a 

parte autora desistiu da ação, conforme consta petição constante no Id.: 

14726390. Decido. Há que se registrar, por oportuno, que a desistência da 

ação, ainda que após regular citação, no âmbito do Juizado Especial, 

independe da anuência do réu, consoante enunciado 90 do FONAJE. Isto 

posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela parte 

autora, nos termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no 

PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de SETEMBRO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 

de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-78.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MEGA VIDRO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A MODESTO DE OLIVEIRA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000367-78.2017.8.11.0050. REQUERENTE: MEGA VIDRO LTDA - ME 

REQUERIDO: A MODESTO DE OLIVEIRA - EPP Vistos. Trata-se de ação de 

RECLAMAÇÃO ajuizada por MEGA VIDRO LTDA - ME em face de A 

MODESTO DE OLIVEIRA - EPP, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Formada a angularidade da relação processual, a parte autora desistiu da 

ação, conforme consta NO TERMO DE AUDIÊNCIA no Id.: 14393298 

Decido. Há que se registrar, por oportuno, que a desistência da ação, 

ainda que após regular citação, no âmbito do Juizado Especial, independe 

da anuência do réu, consoante enunciado 90 do FONAJE. Isto posto, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela parte autora, nos 

termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do 

Parecis, 25 de SETEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 25 de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-54.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVALDO DA CONCEICAO 97026050168 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000237-54.2018.8.11.0050 REQUERENTE: MARCA COMERCIO DE 

AUTO PECAS LTDA - EPP REQUERIDO: JOSIVALDO DA CONCEICAO 

97026050168 Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A parte reclamante ajuizou a presente demanda e, 

devidamente intimada, não compareceu a audiência de conciliação. Sendo 

assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, em face da 

ausência da parte reclamante à audiência para a qual foi regularmente 

intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o 

prazo recursal correrá em cartório, independentemente de intimação. 

Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 26 de setembro de 2018 . Marianne Nathaine Tunes de 

Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 

9099/95. Campo Novo do Parecis, 26 de setembro de 2018 . Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-26.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GILMAR VAN DER SAND (REQUERENTE)

DEBORA MARQUES VAN DER SAND (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE ANTONIO CARLINI 03714223100 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000407-26.2018.8.11.0050. REQUERENTE: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND REQUERIDO: FELIPE ANTONIO CARLINI 03714223100 Vistos. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 372 de 642



Trata-se de ação de RECLAMAÇÃO ajuizada por PEDRO GILMAR VAN 

DER SAND em face de FELIPE ANTONIO CARLINI, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A parte autora desistiu da ação, conforme consta 

petição constante no Id.: 14470531. Decido. Há que se registrar, por 

oportuno, que a desistência da ação, ainda que após regular citação, no 

âmbito do Juizado Especial, independe da anuência do réu, consoante 

enunciado 90 do FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA 

AÇÃO formulada pela parte autora, nos termos do artigo 485, §5º, do 

Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

25 de SETEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 25 de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-67.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR REZENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

RENATO DOS SANTOS PORTO 27451132838 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000359-67.2018.8.11.0050. REQUERENTE: PAULO CEZAR REZENDE 

REQUERIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, 

RENATO DOS SANTOS PORTO 27451132838 Vistos. Trata-se de ação de 

RECLAMAÇÃO ajuizada por PAULO CEZAR REZENDE em face de 

MERCADOLIVRE.COM LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. 

A parte autora desistiu da ação, conforme consta no TERMO DE 

AUDIÊNCIA no Id.: 14523751. Decido. Há que se registrar, por oportuno, 

que a desistência da ação, ainda que após regular citação, no âmbito do 

Juizado Especial, independe da anuência do réu, consoante enunciado 90 

do FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada 

pela parte autora, nos termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo 

Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de SETEMBRO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 

de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-32.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIL DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000329-32.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JOACIL DOS SANTOS 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Compulsando os autos, vejo que a parte Promovente fora devidamente 

intimado para emendar a inicial de acordo com despacho proferido no ID.: 

114580686, o que, até a presente data, não o fez. Deste modo, não há 

nada a fazer senão extinguir o processo por inépcia da petição inicial. 

Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial nos termo do artigo 321, 

parágrafo único, do NCPC e, em consequência JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do 

Parecis, 25 de SETEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 25 de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-17.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JOACIL DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000330-17.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JOACIL DOS SANTOS 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Compulsando os autos, vejo que a parte Promovente fora devidamente 

intimado para emendar a inicial de acordo com despacho proferido no ID.: 

14580797, o que, até a presente data, não o fez. Deste modo, não há 

nada a fazer senão extinguir o processo por inépcia da petição inicial. 

Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial nos termo do artigo 321, 

parágrafo único, do NCPC e, em consequência JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do 

Parecis, 25 de SETEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 25 de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010258-43.2013.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NAGILA RODRIGUES DE MACEDO SILVA (EXEQUENTE)

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA REGINA DE ARAUJO BORGES (ADVOGADO(A))

RONAM DE SOUZA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MONICA MACEDO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

NATALINE HOANA DUTRA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

DIOGO DA FONSECA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

DONIZETE SEVERINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

8010258-43.2013.8.11.0050. EXEQUENTE: NAGILA RODRIGUES DE 

MACEDO SILVA EXECUTADO: RONAM DE SOUZA & CIA LTDA - ME 

Vistos. Trata-se de ação de RECLAMAÇÃO ajuizada por NAGILA 

RODRIGUES DE MACEDO SILVA em face de RONAM DE SOUZA & CIA 
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LTDA - ME, ambos devidamente qualificados nos autos. A parte autora 

desistiu da ação, conforme consta na petição inserida no Id.: 14575283. 

Decido. Há que se registrar, por oportuno, que a desistência da ação, 

ainda que após regular citação, no âmbito do Juizado Especial, independe 

da anuência do réu, consoante enunciado 90 do FONAJE. Isto posto, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela parte autora, nos 

termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do 

Parecis, 25 de SETEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 25 de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000351-27.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA VIEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000351-27.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: HELENA VIEIRA DE SOUZA 

EXECUTADO: TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta por HELENA VIEIRA DE 

SOUZA em face TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

ambas partes qualificadas nos autos em epígrafe. O prosseguimento 

regular do feito restou obstaculizado em razão da inércia da parte 

reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte reclamante 

quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 14596664). Por não 

promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar 

que a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de 

SETEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 25 de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-73.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JEAN EDICARLOS CASTRO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000378-73.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JEAN EDICARLOS CASTRO 

DE LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Trata-se de 

ação de RECLAMAÇÃO ajuizada por JEAN EDICARLOS CASTRO DE LIMA 

em face de BANCO BRADESCO S.A, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Formada a angularidade da relação processual, a parte autora 

desistiu da ação, conforme petição acostada no Id.: 14726247. Decido. Há 

que se registrar, por oportuno, que a desistência da ação, ainda que após 

regular citação, no âmbito do Juizado Especial, independe da anuência do 

réu, consoante enunciado 90 do FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela parte autora, nos termos do artigo 

485, §5º, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

25 de SETEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 25 de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-88.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE (ADVOGADO(A))

EZEQUIEL ALMEIDA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000377-88.2018.8.11.0050. REQUERENTE: EZEQUIEL ALMEIDA DE 

AZEVEDO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos, vejo 

que a parte Promovente fora devidamente intimado para emendar a inicial 

de acordo com despacho proferido no ID.: 14734982, o que, até a 

presente data, não o fez. Deste modo, não há nada a fazer senão 

extinguir o processo por inépcia da petição inicial. Ante o exposto, 

INDEFIRO a petição inicial nos termo do artigo 321, parágrafo único, do 

NCPC e, em consequência JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos 

do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de SETEMBRO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 

de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-44.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA (ADVOGADO(A))

ANDRESA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000518-44.2017.8.11.0050. REQUERENTE: ANDRESA DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Trata-se de ação de 

RECLAMAÇÃO ajuizada por ANDRESA DA SILVA SANTOS em face de 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS NPL I, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A parte autora desistiu da ação, conforme consta 
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na petição inserida no Id.: 14828405. Decido. Há que se registrar, por 

oportuno, que a desistência da ação, ainda que após regular citação, no 

âmbito do Juizado Especial, independe da anuência do réu, consoante 

enunciado 90 do FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA 

AÇÃO formulada pela parte autora, nos termos do artigo 485, §5º, do 

Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

25 de SETEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 25 de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-04.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

CLAUDINEIA DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000402-04.2018.8.11.0050. REQUERENTE: CLAUDINEIA DE SOUZA 

ALMEIDA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos, vejo que a parte Promovente 

fora devidamente intimado para emendar a inicial de acordo com despacho 

proferido no ID.: 15021258, o que, até a presente data, não o fez. Deste 

modo, não há nada a fazer senão extinguir o processo por inépcia da 

petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial nos termo do 

artigo 321, parágrafo único, do NCPC e, em consequência JULGO EXTINTO 

o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do 

Parecis, 25 de SETEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 25 de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-28.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO COSTA GRANGEIRO (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000381-28.2018.8.11.0050. REQUERENTE: THIAGO COSTA GRANGEIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Trata-se de ação de 

RECLAMAÇÃO ajuizada por THIAGO COSTA GRANGEIRO em face de 

BANCO BRADESCO S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Formada a angularidade da relação processual, a parte autora desistiu da 

ação, conforme petição acostada no Id.: 15087264. Decido. Há que se 

registrar, por oportuno, que a desistência da ação, ainda que após regular 

citação, no âmbito do Juizado Especial, independe da anuência do réu, 

consoante enunciado 90 do FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela parte autora, nos termos do artigo 

485, §5º, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

25 de SETEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 25 de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-87.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NADJA BENVINDO DE ASSIS (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000099-87.2018.8.11.0050. REQUERENTE: NADJA BENVINDO DE ASSIS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A Promovente tem o fito de 

ver declarado inexistente o débito de R$ 104,87 (CENTO E QUATRO REAIS 

E OITENTA E SETE CENTAVOS), referente ao documento de origem nº 

0234069729, bem como indenização por danos morais. Em sede preliminar 

a parte Promovida requer a extinção do feito, devido a necessidade de 

perícia grafotécnica. Levando em consideração à coincidência de alguns 

dados cadastrais, bem como aparentemente as assinaturas são similares, 

e diante da oposição da parte autora em ter assinados tais TERMOS DE 

ADESÃO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, mostra-se necessária a perícia 

grafotécnica para afirmar a autoria ou não da assinatura dos contratos em 

discussão, prova incompatível com o rito dos juizados especiais cíveis. Os 

Juizados Especiais foram criados com base no sistema onde a celeridade 

e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, conforme 

estabelecido no artigo 3º. da lei 9.099/95, que sua competência para 

conciliação, processo e julgamento alcança as causas cíveis de menor 

complexidade, significando que, aquelas causas em que se exige a 

necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão, estariam 

fora do seu alcance. A indispensável providência implica reconhecer a 

existência de complexidade para dirimir a matéria versada nos autos, 

tornando os Juizados Especiais absolutamente incompetentes para 

processar e julgar o feito, exigindo que o litígio seja processado e decidido 

perante a Justiça Comum. Ante o exposto, em razão da complexidade da 

causa, decorrente da necessidade da produção de prova pericial 

grafotécnica, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para 

conhecer e julgar os pedidos formulados na presente ação, julgando-o 

extinto com fundamento no artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de 

setembro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 26 de setembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-92.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI (ADVOGADO(A))
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NATALY FERREIRA TOZZINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000228-92.2018.8.11.0050. REQUERENTE: NATALY FERREIRA TOZZINI 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A Promovente alega que vêm 

enfrentando vários problemas em utilizar o PLANO DE TELEFONIA 

contratado da empresa promovida, tendo em vista que o serviço de 

internet oferecido pela empresa Promovida é totalmente inexistente, diante 

da má prestação de serviços pugna ser indenizada moralmente. 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. (negritei e destaquei). 

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. In casu, tenho 

que a matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica mais 

acurada (perícia técnica), pois a alegação de ausência de sinal de internet 

relativos a operadora em questão, deverão ser atestados por técnicos 

especializados, bem como pela Agencia Nacional de Telecomunicações - 

ANATEL, portanto, vejo assim, a total incompetência deste Juizado 

Especial para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da 

causa. Os Juizados Especiais, foram criados com base no sistema onde a 

celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, 

conforme estabelecido no artigo 3º. da lei 9.099/95, que sua competência 

para conciliação, processo e julgamento alcança as causas cíveis de 

menor complexidade, significando que, aquelas causas em que se exige a 

necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão, estariam 

fora do seu alcance. A indispensável produção de prova, necessária ao 

pleno esclarecimento da questão litigiosa, exige que o litígio deva ser 

processado e decidido perante a Justiça Comum. Ante o exposto, em 

razão da complexidade da causa, decorrente da necessidade da 

produção de prova pericial grafotécnica, DECLARO a incompetência 

absoluta deste juízo para conhecer e julgar os pedidos formulados na 

presente ação, julgando-o extinto com fundamento no artigo 51, II, da Lei 

9.099/95. Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada 

no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 26 de SETEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de 

Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de SETEMBRO de 2018. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-62.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI (ADVOGADO(A))

FERNANDA DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000230-62.2018.8.11.0050. REQUERENTE: FERNANDA DA SILVA ALVES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A Promovente alega que vêm 

enfrentando vários problemas em utilizar o PLANO DE TELEFONIA 

contratado da empresa promovida, tendo em vista que o serviço de 

internet oferecido pela empresa Promovida é totalmente inexistente, diante 

da má prestação de serviços pugna ser indenizada moralmente. 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. (negritei e destaquei). 

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. In casu, tenho 

que a matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica mais 

acurada (perícia técnica), pois a alegação de ausência de sinal de internet 

relativos a operadora em questão, deverão ser atestados por técnicos 

especializados, bem como pela Agencia Nacional de Telecomunicações - 

ANATEL, portanto, vejo assim, a total incompetência deste Juizado 

Especial para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da 

causa. Os Juizados Especiais, foram criados com base no sistema onde a 

celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, 

conforme estabelecido no artigo 3º. da lei 9.099/95, que sua competência 

para conciliação, processo e julgamento alcança as causas cíveis de 

menor complexidade, significando que, aquelas causas em que se exige a 

necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão, estariam 

fora do seu alcance. A indispensável produção de prova, necessária ao 

pleno esclarecimento da questão litigiosa, exige que o litígio deva ser 

processado e decidido perante a Justiça Comum. Ante o exposto, em 

razão da complexidade da causa, decorrente da necessidade da 

produção de prova pericial grafotécnica, DECLARO a incompetência 

absoluta deste juízo para conhecer e julgar os pedidos formulados na 

presente ação, julgando-o extinto com fundamento no artigo 51, II, da Lei 

9.099/95. Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada 

no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 26 de SETEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de 

Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de SETEMBRO de 2018. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-56.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON AFONSO BEN (REQUERENTE)

JULIANA DE FATIMA LANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000405-56.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ANDERSON AFONSO BEN 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O Promovente alega que vêm 

enfrentando vários problemas em utilizar o PLANO DE TELEFONIA 

contratado da empresa promovida, tendo em vista que o serviço de 

internet oferecido pela empresa Promovida é totalmente inexistente, diante 

da má prestação de serviços pugna ser indenizada moralmente. 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. (negritei e destaquei). 

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. In casu, tenho 

que a matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica mais 

acurada (perícia técnica), pois a alegação de ausência de sinal de internet 

relativos a operadora em questão, deverão ser atestados por técnicos 

especializados, bem como pela Agencia Nacional de Telecomunicações - 

ANATEL, portanto, vejo assim, a total incompetência deste Juizado 

Especial para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da 

causa. Os Juizados Especiais, foram criados com base no sistema onde a 

celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, 

conforme estabelecido no artigo 3º. da lei 9.099/95, que sua competência 

para conciliação, processo e julgamento alcança as causas cíveis de 
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menor complexidade, significando que, aquelas causas em que se exige a 

necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão, estariam 

fora do seu alcance. A indispensável produção de prova, necessária ao 

pleno esclarecimento da questão litigiosa, exige que o litígio deva ser 

processado e decidido perante a Justiça Comum. Ante o exposto, em 

razão da complexidade da causa, decorrente da necessidade da 

produção de prova pericial grafotécnica, DECLARO a incompetência 

absoluta deste juízo para conhecer e julgar os pedidos formulados na 

presente ação, julgando-o extinto com fundamento no artigo 51, II, da Lei 

9.099/95. Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada 

no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 26 de SETEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de 

Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de SETEMBRO de 2018. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-23.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000349-23.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ANDERSON PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Trata-se de ação de RECLAMAÇÃO ajuizada por 

ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS em face de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA, ambos devidamente qualificados nos autos. A parte 

autora desistiu da ação, conforme consta na petição inserida no Id.: 

15242880. Decido. Há que se registrar, por oportuno, que a desistência da 

ação, ainda que após regular citação, no âmbito do Juizado Especial, 

independe da anuência do réu, consoante enunciado 90 do FONAJE. Isto 

posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela parte 

autora, nos termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no 

PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de SETEMBRO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 

de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-08.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000350-08.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ANDERSON PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Trata-se de ação de RECLAMAÇÃO ajuizada por 

ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS em face de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA, ambos devidamente qualificados nos autos. A parte 

autora desistiu da ação, conforme consta na petição inserida no Id.: 

15242867 Decido. Há que se registrar, por oportuno, que a desistência da 

ação, ainda que após regular citação, no âmbito do Juizado Especial, 

independe da anuência do réu, consoante enunciado 90 do FONAJE. Isto 

posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela parte 

autora, nos termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no 

PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de SETEMBRO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 

de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-13.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

THIAGO COSTA GRANGEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000382-13.2018.8.11.0050. REQUERENTE: THIAGO COSTA GRANGEIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando 

os autos, vejo que a parte Promovente fora devidamente intimado para 

emendar a inicial de acordo com a CERTIDÃO constante no ID.: 14017192, 

o que, até a presente data, não o fez. Deste modo, não há nada a fazer 

senão extinguir o processo por inépcia da petição inicial. Ante o exposto, 

INDEFIRO a petição inicial nos termo do artigo 321, parágrafo único, do 

NCPC e, em consequência JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos 

do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de SETEMBRO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 

de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-19.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000401-19.2018.8.11.0050. REQUERENTE: CLAUDINEIA DE SOUZA 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando 

os autos, vejo que a parte Promovente fora devidamente intimado para 
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emendar a inicial de acordo com a CERTIDÃO constante no ID.: 14159176, 

o que, até a presente data, não o fez. Deste modo, não há nada a fazer 

senão extinguir o processo por inépcia da petição inicial. Ante o exposto, 

INDEFIRO a petição inicial nos termo do artigo 321, parágrafo único, do 

NCPC e, em consequência JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos 

do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de SETEMBRO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 

de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-41.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

EDMILSON MOTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000212-41.2018.8.11.0050. REQUERENTE: EDMILSON MOTA RIBEIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos, vejo 

que a parte Promovente fora devidamente intimado para emendar a inicial 

de acordo com o despacho proferido no ID.: 12851906, o que, até a 

presente data, não o fez. Deste modo, não há nada a fazer senão 

extinguir o processo por inépcia da petição inicial. Ante o exposto, 

INDEFIRO a petição inicial nos termo do artigo 321, parágrafo único, do 

NCPC e, em consequência JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos 

do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de SETEMBRO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 

de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-79.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA RONDON DO PARECIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO MARTINS FONTES (ADVOGADO(A))

ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000203-79.2018.8.11.0050. REQUERENTE: CONSTRUTORA RONDON DO 

PARECIS LTDA - EPP REQUERIDO: ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DA 

PRELIMINAR DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Alega a Promovida, que a 

presente ação deve ser extinta, tendo em vista que a Promovente não 

demonstrou a busca via administrativa para solução do problema, não 

podendo falar em resistência da parte promovida. Apesar das alegações 

da Promovida, não é obrigatório a tentativa de solução administrativa para 

o deslinde da causa, pois o cerne da lide é a negativação do nome da 

autora sendo assim, os autos encontra-se maduro para prolação de 

sentença, motivo pelo qual, DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA. 

DECIDO Analisando os autos, DEFIRO a pedido de assistência judiciária 

gratuita, pois presentes os requisitos da lei 1060/50. Em razão de se tratar 

de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde as reclamadas estão mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. O ponto 

crucial da presente ação é que o Promovente tem o fito de ver declarada 

inexistente o débito no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme 

registrado no SERASA E SPC no dia 18/07/2017, referente ao contrato 

07967009000115, bem como indenização por danos morais. Alega ainda 

que, possuía uma dívida com a Promovida, e que no mês de JULHO/2017 

efetuou o pagamento do valor atualizado da dívida, qual seja, R$ 410,00 

(QAUTROCENTOS E DEZ REAIS), conforme documento constante no Id.: 

12688926/12689302. O Promovente alega que no mês de 

FEVEREIRO/2018, em consulta ao SERASA/SPC descobriu que seu nome 

ainda constava nos órgãos de proteção ao crédito. A Promovida, em sede 

de contestação, alega que os débitos quitados, mas que era dever da 

empresa autora informar que efetuou os pagamentos, pugna assim pela 

improcedência da ação. Analisando com acuidade o material colacionado 

nos autos, verifico que, assiste razão a Promovente. A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Nesse sentido, 

observo que as Promovidas, apesar de contestar os fatos narrados na 

inicial, deixou de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do Promovente, ônus que lhe incumbia nos moldes do artigo 373, 

II, do CPC c/c artigo 6º , VIII do Código de Defesa do Consumidor. De outro 

lado, a falha no prestação de serviço resta caracterizada no presente 

caso, pois é fato incontroverso nos autos que o Promovente efetuou no 

pagamento no dia 20/07/2017, conforme comprovante acostados aos 

autos (Id.: 12689302), em contrapartida a Promovida não comprovou a 

baixa do nome da autora nos órgãos de proteção, somente o fez com a 

propositura da presente ação. Pois bem, de acordo com o meu livre 

convencimento, observo que a maneira mais ajustada para resolução da 

lide é a declaração de inexistente do débito no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), conforme registrado no SERASA E SPC no dia 

18/07/2017, referente ao contrato 07967009000115. No que tange os 

danos morais, verifico que o direito também milita em favor da Promovente; 

assim o é porque, ante ao desrespeito ao consumidor que experimenta 

verdadeira via crucis na tentativa de fazer valer seus diretos já 

consagrados por lei, cujas soluções deveriam ser rotineiras entre os 

fornecedores de serviços para com seus consumidores. Insta salientar, 

ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a 

caracterização do dano moral, como se vê: “Dano moral puro – 

Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. 

– Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ressalte-se 

que já se tornou assente na jurisprudência, especialmente na do colendo 

Superior Tribunal de Justiça, que o dano moral prescinde de prova, a 

exemplo do julgamento proferido no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai 

adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. 

POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ. (...) Na concepção 

moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a 

responsabilização do agente se opera por força do simples fato da 

violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto. - Recurso especial conhecido e provido." (Resp. n. 331.517/GO 

- Relator: Ministro César Asfor Rocha). (grifei) Nesse sentido. 

Demonstrado a relação de causalidade entre a conduta do agente e o 

dano sofrido pela parte Promovente, resta fixar o quantum indenizatório. 

No que pertine ao quantum a ser indenizado, entendo que, neste caso, tal 

valor deve ser fixado analisando-se primordialmente a função de 

repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos morais e/ou 

financeiros suportado pela parte Promovente, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

Promovida, a fim de coibir práticas dessa natureza. E, a respeito da 

razoabilidade da condenação, leciona o autor Sérgio Cavalieri Filho: 
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“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma 

certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, 

deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja 

compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e 

duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade 

econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e 

outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.” (Sérgio Cavalieri 

Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82). A 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Ademais, é pacífico o entendimento 

doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como 

é o caso em tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, 

bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o 

evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restou devidamente 

caracterizado. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 

487, I do Código de Processo Civil, a presente demanda, e: A) DECLARO 

inexistente o débito no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme 

registrado no SERASA E SPC no dia 18/07/2017, referente ao contrato 

07967009000115. B) CONDENO, a Promovida ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso 

(Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da data da 

publicação desta sentença. Ato contínuo, INTIME-SE A PROMOVIDA para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome da 

Promovente dos órgãos de proteção ao crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa, em caso 

de descumprimento, a qual desde já fixo no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação, limitando-se ao teto do Juizado. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios , por não serem cabíveis nesta 

fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 25 de setembro de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de setembro 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-46.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. PERINI PAPELARIA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DA SILVA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000535-46.2018.8.11.0050. REQUERENTE: M. PERINI PAPELARIA - ME 

REQUERIDO: LUCIANA DA SILVA MARTINS Vistos. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Em análise dos autos os 

autos, vê-se que a Promovida, apesar de devidamente citada (Id.: 

13729419), não compareceu à audiência de conciliação e nem apresentou 

justificativa plausível. Desta forma, não tendo sido sequer alegado motivo 

de força maior ou impedimento escusável para a ausência da Promovida 

na audiência de conciliação, DECLARO sua revelia, nos termos do artigo 

20 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Pois bem. A presente ação funda-se 

na cobrança de título executivo extrajudicial no valor total de R$ 616,90 

(seiscentos e dezesseis reais e noventa centavos), representados pelas 

nota promissória acostada no Id.: 14548304. A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. No esteio do artigo 206, §5º, I do 

Código Civil, o prazo prescricional para cobrança de dívidas 

representadas por instrumento particular é de 5(cinco) anos, portanto, a 

presente ação não resta alcançada pelo instituto da prescrição. Por não 

constar nos autos documentos que motive a alteração do convencimento, 

presumido pela legislação processual, é de rigor proceder ao pedido 

pleiteado pelo Promovente. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, com 

base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a presente demanda, e 

CONDENO, a parte Promovida LUCIANA DA SILVA MARTINS a pagar ao 

Promovente, o valor de R$ 616,90 (seiscentos e dezesseis reais e 

noventa centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir do vencimento do título executivo (11/03/2015), e correção 

monetária pelo INPC, a partir da citação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios , por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 

55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos 

Parecis, 25 de setembro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 25 de setembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-09.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. PERINI PAPELARIA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEDISSA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000531-09.2018.8.11.0050. REQUERENTE: M. PERINI PAPELARIA - ME 

REQUERIDO: JEDISSA DA SILVA OLIVEIRA Vistos. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Em análise dos autos os 

autos, vê-se que a Promovida, apesar de devidamente citada (Id.: 

14952522), não compareceu à audiência de conciliação e nem apresentou 

justificativa plausível. Desta forma, não tendo sido sequer alegado motivo 

de força maior ou impedimento escusável para a ausência da Promovida 

na audiência de conciliação, DECLARO sua revelia, nos termos do artigo 

20 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Pois bem. A presente ação funda-se 

na cobrança de título executivo extrajudicial no valor total de R$ 1.500,00 

(hum mil e quinhentos reais), representados pelas nota promissória 

acostada no Id.: 14546083. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. No esteio do artigo 206, §5º, I do 

Código Civil, o prazo prescricional para cobrança de dívidas 

representadas por instrumento particular é de 5(cinco) anos, portanto, a 

presente ação não resta alcançada pelo instituto da prescrição. Por não 

constar nos autos documentos que motive a alteração do convencimento, 

presumido pela legislação processual, é de rigor proceder ao pedido 

pleiteado pela Promovente. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, com 

base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a presente demanda, e 

CONDENO, a parte Promovida JEDISSA DA SILVA OLIVEIRA a pagar ao 

Promovente, o valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento 

do título executivo (20/03/2018), e correção monetária pelo INPC, a partir 

da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios , por não 

serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 
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HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 25 de setembro de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 

de setembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-35.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

WIEHL & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANA APARECIDA FROELICH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000290-35.2018.8.11.0050. REQUERENTE: WIEHL & CIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: CRISTIANA APARECIDA FROELICH Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Em análise dos 

autos os autos, vê-se que a Promovida, apesar de devidamente citada (Id.: 

14339524), não compareceu à audiência de conciliação e nem apresentou 

justificativa plausível. Desta forma, não tendo sido sequer alegado motivo 

de força maior ou impedimento escusável para a ausência da Promovida 

na audiência de conciliação, DECLARO sua revelia, nos termos do artigo 

20 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Pois bem. A presente ação funda-se 

no fato do Promovente ter efetuado a venda de diversos mercadorias a 

Promovido, totalizando o valor de R$ 2.312,82 (dois mil trezentos e doze 

reais e oitenta e dois centavos), conforme documentos acostados no Id.: 

13263137. Aduz ainda, que a Promovido não efetuou o pagamento 

inerente as parcelas vencidas desde o dia 05/11/2016, ocasionando uma 

dívida atualizada no valor de R$ 2.842,62 (dois mil oitocentos e quarenta e 

dois reais e sessenta e dois centavos), planilha de atualização 

apresentada. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. 

(destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Nesse sentido, observo que a Promovida, deixou de 

demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

Promovente, ônus que lhe incumbia nos moldes do artigo 373, II, do Código 

de Processo Civil. Portanto, não havendo documentos carreados que 

motive a alteração do convencimento, presumido pela legislação 

processual, e diante do fato da Promovida afirmar que reconhece a dívida 

em questão, é de rigor proceder ao pedido pleiteado pela Promovente. 

Dispõe o artigo 526 do Código Civil, in verbis: “Art. 526 - Verificada a mora 

do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de 

cobrança das prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for 

devido; ou poderá recuperar a posse da coisa vendida.” Ante o exposto, 

diante da mora da Promovida, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 

487, I do Código de Processo Civil, a presente demanda, e CONDENO, a 

parte Promovida a pagar ao Promovente, o valor de R$ R$ 2.842,62 (dois 

mil oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos), 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e 

correção monetária pelo INPC, a contar da publicação desta sentença. 

Sentença publicada no PJe. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios , por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 

9099/95). Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 25 de setembro de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de setembro 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-05.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

APARECIDO JOAQUIM DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000540-05.2017.8.11.0050. REQUERENTE: APARECIDO JOAQUIM DE 

AMORIM REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Em análise dos 

autos os autos, vê-se que o Promovido, apesar de devidamente citado (Id.: 

1492963), não compareceu à audiência de conciliação e nem apresentou 

justificativa plausível. Desta forma, não tendo sido sequer alegado motivo 

de força maior ou impedimento escusável para a ausência do Promovido 

na audiência de conciliação, DECLARO sua revelia, nos termos do artigo 

20 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. DO MÉRITO Analisando os autos, 

DEFIRO a pedido de assistência judiciária gratuita, pois presentes os 

requisitos da lei 1060/50. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. O ponto crucial da presente ação é que o Promovente 

tem o fito de ver declarada inexistente o débito no valor de R$140,65 

(cento e quarenta reais e sessenta e cinco centavos), conforme 

registrado no SERASA/SPC, bem como indenização por danos morais. A 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados do autor com referência a negativação em apreço nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por 

débito que o reclamante afirma desconhecer. Verifico assim que se 

desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito. A Promovida teve a oportunidade de produzir provas para embasar 

sua defesa, tais como documentos que comprovassem a inadimplência da 

Promovente. O ônus de prova acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 

373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Dos autos extrai-se 

que a Promovida não se desincumbiu de seu ônus, devendo suportar a 

presunção de irregularidade da cobrança perpetrada. No caso em tela, 

embora a doutrina possibilite ao Magistrado entender de forma contrária, 

não vislumbro dos autos nenhum elemento fático ou jurídico a ponto de 

ensejar produção de provas ou abalar tal presunção e, por conseguinte, 

flexibilizar tais efeitos. Portanto, não havendo documentos carreados que 

motive a alteração do convencimento, presumido pela legislação 

processual, é de rigor proceder ao pedido de declaração de inexigibilidade 

da dívida referente ao valor de R$ 140,65 (cento e quarenta reais e 

sessenta e cinco centavos). No que tange os danos morais, verifico que o 

direito também milita em favor do Promovente; assim o é porque, ante ao 

desrespeito ao consumidor que experimenta verdadeira via crucis na 

tentativa de fazer valer seus diretos já consagrados por lei, cujas 

soluções deveriam ser rotineiras entre os fornecedores de serviços para 

com seus consumidores. Demonstrada a relação de causalidade entre a 

conduta do agente e o dano sofrido pela parte Promovente, resta fixar o 

quantum indenizatório. No que pertine ao quantum a ser indenizado, 

entendo que, neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se 

primordialmente a função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos 

abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte Promovente, 

evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição 

econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas dessa 

natureza. Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela 

Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: 

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, 

perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e 

nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de 

indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – 

RSTJ 34/285) A indenização por dano moral deve representar para a 
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vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Ademais, é 

pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando 

de dano moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a 

comprovação de sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a 

demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a 

meu ver, restou devidamente caracterizado. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a 

presente demanda, e: A) DECLARO inexistente o débito no valor R$ R$ 

140,65 (cento e quarenta reais e sessenta e cinco centavos), referente 

ao contrato 0215803314, com data de inclusão no dia 17/04/2016. B) 

CONDENO, a Promovida ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 

do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação 

desta sentença. Ato contínuo, INTIME-SE A PROMOVIDA para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome da Promovente dos 

órgãos de proteção ao crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária, em caso de 

descumprimento, a qual desde já fixo no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta 

intimação, limitando-se ao teto do Juizado. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 

55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

27 de setembro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 27 de setembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-02.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LADIR DE LURDES TONETTI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000428-02.2018.8.11.0050 REQUERENTE: LADIR DE LURDES TONETTI 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

parte reclamante ajuizou a presente demanda e, devidamente intimada, 

não compareceu a audiência de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, em face da ausência da parte 

reclamante à audiência para a qual foi regularmente intimada, nos termos 

do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o prazo recursal correrá 

em cartório, independentemente de intimação. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 27 de 

setembro de 2018 . Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 27 de setembro de 2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-11.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEIDE FERREIRA SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000408-11.2018.8.11.0050 REQUERENTE: IVONEIDE FERREIRA 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte reclamante ajuizou a 

presente demanda e, devidamente intimada, não compareceu a audiência 

de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

de mérito, em face da ausência da parte reclamante à audiência para a 

qual foi regularmente intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. 

Ante o exposto, o prazo recursal correrá em cartório, independentemente 

de intimação. Isento de custas e despesas processuais. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 27 de setembro de 

2018 . Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 27 

de setembro de 2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-48.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUIEL FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000509-48.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ZAQUIEL FERREIRA DA CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de ação de RECLAMAÇÃO 

ajuizada por ZAQUIEL FERREIRA DA CRUZ em face de VIVO S.A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A parte autora desistiu da ação, 

conforme consta na petição inserida no Id.: 15436502. Decido. Há que se 

registrar, por oportuno, que a desistência da ação, ainda que após regular 

citação, no âmbito do Juizado Especial, independe da anuência do réu, 

consoante enunciado 90 do FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela parte autora, nos termos do artigo 

485, §5º, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

25 de SETEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 25 de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-76.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CASAGRANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STERN TECH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

LEVIR DELCARO (REQUERIDO)

DOUGLAS EDUARDO HARTER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000436-76.2018.8.11.0050. REQUERENTE: CASAGRANDE MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA - ME REQUERIDO: LEVIR DELCARO, STERN TECH 

AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos com 

a devida diligência observo que as partes transigiram amigavelmente 

quanto ao conflito existente no presente feito. Ante o exposto, tratando-se 

de direito disponível e devidamente representados os litigantes, 

HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, na forma e condições 

pactuadas no Id. 15082358 e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, b, do CPC, e DECLARO EXTINTO O FEITO em relação ao 

promovido Levir Delcaro. Isento de custas e despesas processuais. 

Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes 

autos, observadas as formalidades legais, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 27 de SETEMBRO de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 27 de 

SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000508-63.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

OTONEL MATEUS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINILSON SOUZA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000508-63.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: OTONEL MATEUS DA SILVA 

EXECUTADO: EDINILSON SOUZA ALVES Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos com a devida diligência observo que as partes transigiram 

amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. Ante o 

exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente representados os 

litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, na forma e 

condições pactuadas no Id. 15225276 e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e despesas processuais. 

Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes 

autos, observadas as formalidades legais, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 27 de SETEMBRO de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 27 de 

SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-26.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA ROBERTA SANCHES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N ZABOLOSTKY - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000504-26.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JANAINA ROBERTA 

SANCHES REQUERIDO: N ZABOLOSTKY - EPP Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. 

Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 15399581 e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 27 de 

SETEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo dos Parecis, 27 de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-81.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

R I RIZZOTTO PRESTADORA DE SERVICOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO IVAN RIZZOTTO OAB - 005.320.051-98 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000274-81.2018.8.11.0050. REQUERENTE: R I RIZZOTTO PRESTADORA 

DE SERVICOS - ME REPRESENTANTE: RODRIGO IVAN RIZZOTTO 

REQUERIDO: SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos com a devida diligência observo que as 

partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente 

feito. Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 15544178 e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 27 de 

SETEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo dos Parecis, 27 de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000025-33.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANNY MONTEIRO ALVES TIMOTEO (REQUERENTE)

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000025-33.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ESTEFANNY MONTEIRO 

ALVES TIMOTEO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Dispensado 

o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. 

Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 15542911 e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e 
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despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 27 de 

SETEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo dos Parecis, 27 de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-56.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA HELENA ZAWASKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA (ADVOGADO(A))

EDERSON MARCOS BALDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000599-56.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MARTA HELENA ZAWASKI 

REQUERIDO: EDERSON MARCOS BALDO Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos com a devida diligência observo que as partes transigiram 

amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. Ante o 

exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente representados os 

litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, na forma e 

condições pactuadas no Id. 15578053 e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e despesas processuais. 

Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes 

autos, observadas as formalidades legais, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 27 de SETEMBRO de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 27 de 

SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-90.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS AGUIAR RIBEIRO (REQUERENTE)

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000405-90.2017.8.11.0050. REQUERENTE: ANTONIO MARCOS AGUIAR 

RIBEIRO REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, em que as reclamadas estão mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. O 

Promovente alega que é cliente dos serviços pré-pago da Promovida, 

inerente a TV A CABO, e que no dia 13/10/2017, recebeu uma mensagem 

na tela de seu televisor, imediatamente entrou em contato com a Promovida 

, momento este que foi informado que haviam débitos vencidos em seu 

cadastro, mesmo desconhecendo tais débitos efetuado recarga na sua 

assinatura modalidade pré-pago. Pugna ao final pela restituição dos 

valores pagos, bem como indenização por danos morais. A Promovida, em 

sede de contestação, trouxe aos autos documentos que comprovam a 

adesão aos serviços de TV A CABO pelo Promovente; dados cadastrais 

iguais ao fornecidos pelo autor, bem como a inadimplência quanto ao plano 

de TV A CABO na modalidade pós-paga. Inicialmente, devemos observar 

que o Promovente não apresentou Impugnação quanto aos fatos e 

documentos apresentados pela Promovida na peça contestatória. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 

com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Assim, tenho 

que o Promovente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos 

do seu direito. O ônus de prova acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 

373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Dos autos extrai-se 

que a Promovida se desincumbiu de seu ônus, pois colacionou aos autos 

os documentos necessários para comprovar a contratação dos serviços 

de telefonia/internet efetuado pelo Promovente. Pois bem, de acordo com o 

meu livre convencimento, observo que a maneira mais ajustada para 

resolução da lide é a IMPROCEDÊNCIA do pedido. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE 

os pedidos formulados pela parte autora e, nos termos do art. 487, I do 

CPC. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de 

setembro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 25 de setembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-45.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMERE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000063-45.2018.8.11.0050. REQUERENTE: LUCIMERE DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, em que as reclamadas estão 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. O Promovente tem o fito de ver declarado inexistente inerente 

a UNIDADE CONSUMIDORA Nº 6/993590-9 A Promovida em sua 

contestação alega que não cometeu ato ilícito, produzindo provas nos 

autos capazes de demonstrar que a Promovente foi titular da Unidade 

Consumidora nº 6/993590, localizada na Rua Chumbo, Nossa Senhora do 

Chumbo, na cidade de Poconé – MT. No que se refere ao fato em que se 

funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do 

autor sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação. A prova que deveria ter sido produzida pela parte reclamante 

não é impossível ou excessivamente impossível, haja que bastaria este ter 

juntado prova documental do seu direito, QUAL SEJA, CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DO IMOVEL, como manteve-se inerte, a improcedência 
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se impõe. Ante o exposto, inexistindo ou não comprovado 

satisfatoriamente a conduta culposa da Promovida, julgo IMPROCEDENTE, 

esta reclamação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por 

não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 25 de 

SETEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 25 de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-31.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. PERINI PAPELARIA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZINEIDE DE BRITO OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000536-31.2018.8.11.0050. REQUERENTE: M. PERINI PAPELARIA - ME 

REQUERIDO: LUZINEIDE DE BRITO OLIVEIRA Vistos. Trata-se de ação de 

RECLAMAÇÃO ajuizada por M.PERINI PAPELARIA - ME em face de 

LUZINEIDE DE BRITO OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A parte autora desistiu da ação, conforme consta na petição 

inserida no Id.: 15457663. Decido. Há que se registrar, por oportuno, que a 

desistência da ação, ainda que após regular citação, no âmbito do Juizado 

Especial, independe da anuência do réu, consoante enunciado 90 do 

FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada 

pela parte autora, nos termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo 

Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de SETEMBRO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 

de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-54.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. PERINI PAPELARIA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA NAZARIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000528-54.2018.8.11.0050. REQUERENTE: M. PERINI PAPELARIA - ME 

REQUERIDO: MARIA CRISTINA NAZARIO Vistos. Trata-se de ação de 

RECLAMAÇÃO ajuizada por M.PERINI PAPELARIA - ME em face de MARIA 

CRISTINA NAZARIO, ambos devidamente qualificados nos autos. A parte 

autora desistiu da ação, conforme consta na petição inserida no Id.: 

15455266. Decido. Há que se registrar, por oportuno, que a desistência da 

ação, ainda que após regular citação, no âmbito do Juizado Especial, 

independe da anuência do réu, consoante enunciado 90 do FONAJE. Isto 

posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela parte 

autora, nos termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no 

PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de SETEMBRO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 

de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-65.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JULIANA DE FATIMA LANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000191-65.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JOSE CARLOS VIEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DA 

PRELIMINAR EXTINÇÃO DO FEITO - AUSÊNCIA DE ADVOGADO Em sede 

de audiência de Conciliação a Promovida pugna pela extinção da presente 

ação, tendo em vista que a Promovente compareceu a tal ato 

desacompanhada de seu patrono. Apesar das alegações da Promovida, 

não é obrigatório a presença do patrono da parte em sede de audiência de 

conciliação nos causas acima de 20 (vinte salários mínimos), conforme 

ENUNCIADO 36 DO FONAJE: A assistência obrigatória prevista no art. 9º 

da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando 

para a formulação do pedido e a sessão de conciliação”, motivo pelo qual, 

DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA. DO MÉRITO Analisando os 

autos, DEFIRO a pedido de assistência judiciária gratuita, pois presentes 

os requisitos da lei 1060/50. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. O ponto crucial da presente ação é que o Promovente 

tem o fito de ver declarada inexistente o débito no valor de R$ 140,41 

(cento e quarenta reais e quarenta e um centavos), conforme registrado 

no SERASA/SPC no dia 31/10/2016, bem como indenização por danos 

morais. A análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados do autor com referência a negativação 

em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que o reclamante afirma desconhecer. Verifico assim 

que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de 

seu direito. A Promovida teve a oportunidade de produzir provas para 

embasar sua defesa, tais como documentos que comprovassem a 

inadimplência do Promovente. O ônus de prova acerca da existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, 

consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Dos autos extrai-se que a Promovida não se desincumbiu de seu ônus, 

devendo suportar a presunção de irregularidade da cobrança perpetrada. 

No caso em tela, embora a doutrina possibilite ao Magistrado entender de 

forma contrária, não vislumbro dos autos nenhum elemento fático ou 

jurídico a ponto de ensejar produção de provas ou abalar tal presunção e, 

por conseguinte, flexibilizar tais efeitos. Portanto, não havendo 

documentos carreados que motive a alteração do convencimento, 

presumido pela legislação processual, é de rigor proceder ao pedido de 

declaração de inexigibilidade da dívida referente ao valor de no valor de 

R$ 140,01 (cento e quarenta reais e quarenta e um centavos), conforme 

registrado no SERASA/SPC no dia 31/10/2016. No que tange os danos 

morais, verifico que o direito não milita em favor do Promovente; assim o é 

porque, analisando o extrato dos órgãos de proteção ao crédito a 

Promovente possui inúmeras inscrições, as quais desnaturam o alegado 

dano, ainda que a requerida tenha agido ilicitamente inserindo o nome da 
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autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. O reconhecimento de 

indenização por danos morais no caso concreto banalizaria o instituto do 

dano moral, porquanto a retirada da inscrição indevida da autora não há 

eximirá de continuar com o nome no banco de dados do SPC/SERASA, 

consolidando apenas uma situação que permanecerá inalterada. Não há 

obrigação de indenizar pecuniariamente, a honra, a imagem e o bom nome 

de uma pessoa, quando a própria parte não zela por afastar esse tipo de 

constrangimento, tornando uma devedora contumaz. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com base no artigo 356, II do 

Código de Processo Civil, a presente demanda, e DECLARO inexistente o 

débito no valor de R$ 140,01 (cento e quarenta reais e quarenta e um 

centavos), conforme registrado no SERASA/SPC no dia 31/10/2016. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo do Parecis, 28 de setembro de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 28 de setembro 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-50.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000192-50.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JOSE CARLOS VIEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Compulsando os autos, vejo que a parte Promovente fora devidamente 

intimado para emendar a inicial de acordo com o DESPACHO constante no 

ID.: 12647323, o que, até a presente data, não o fez. Deste modo, não há 

nada a fazer senão extinguir o processo por inépcia da petição inicial. 

Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial nos termo do artigo 321, 

parágrafo único, do NCPC e, em consequência JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do 

Parecis, 28 de SETEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 28 de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-35.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000193-35.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JOSE CARLOS VIEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Compulsando os autos, vejo que a parte Promovente fora devidamente 

intimado para emendar a inicial de acordo com o DESPACHO constante no 

ID.: 12647324, o que, até a presente data, não o fez. Deste modo, não há 

nada a fazer senão extinguir o processo por inépcia da petição inicial. 

Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial nos termo do artigo 321, 

parágrafo único, do NCPC e, em consequência JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do 

Parecis, 28 de SETEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 28 de SETEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-16.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ORAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME (REQUERENTE)

CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000052-16.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ORAL CLINICA 

ODONTOLOGICA LTDA - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto, etc. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DA PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA 

DO JUÍZO Alega a Promovida, incompetência deste Juízo, tendo em vista a 

necessidade de perícia técnica nos presentes autos. Apesar das 

alegações da Promovida, resta claro que o laudo pericial já fora rezalizado 

pela mesma, não tendo que se falar em nova perícia, motivo pelo qual, 

DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA. DECIDO. Nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Aduz a parte Promovente que devido a frequentes oscilações de energia 

elétrica em sua UNIDADE CONSUMIDORA – 6/2010466, conforme 

constatado pelo PARECER TÉCNICO anexado no Id.: 12294078, foi 

considerada procedente a reclamação para ressarcimento de danos 

elétricos. A Promovente alega que devido a tais oscilações de energias, 

os prejuízos prejuízos restaram no importe de R$ 7.545,00 (sete mil 

quinhentos e quarenta e cinco reais), conforme orçamentos e laudos 

técnicos anexados nos Id.: 11484510/11484578/11484630. A Promovida 

em sua contestação alega que não cometeu ato ilícito e que não estão 

presentes os requisitos necessários ao dever de indenizar. Compulsando 

os autos verifica-se que no documento apresentado pela Promovida 

anexo a sua defesa – RESUMO DO PROCESSO (ID.: 12294078), consta 

que na execução da vistoria os técnicos assim registraram: “CAUSA 

APURADA: APÓS A MEDIÇÃO DE TENSÃO FOI CONSTATADO QUE A 

TENSÃO ESTA NA FAIXA PRECÁRIA INFERIOR CONFORME OS 

43088309.” No que se refere ao pedido de ressarcimento do prejuízo 

material, vejo que o mesmo merece acolhimento, tendo em vista que a 

Promovente trouxe aos autos provas suficientes para comprovar o valor 

dos bens avariados. Em contrapartida, no tocante a argumentação do 

Autor quanto ao dano moral não há comprovação dos prejuízos sofridos 

que abalaram a honra ou a personalidade do demandante. O conceito e a 

descrição do dano moral é sintetizado na obra Responsabilidade Civil do 

jurista Venosa como sendo: O prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral, 

intelectual da vítima. Sua atuação é dentro dos direitos de personalidade. 

Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí por que aumentam 

as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em 

muitas situações, cuida-se de indenizar o inefável. Não é também qualquer 

dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. (VENOSA, 
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Silvo de Salvo. Direito Civil: responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo : Atlas, 

2006. p. 35). No caso em apreço não foi provada a ocorrência de danos 

morais, não podendo ser acolhido como ofensa a direito subjetivo 

legalmente tutelado. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida nestes 

autos, condenando a parte Promovida à indenização por danos materiais, 

na importância de R$ 7.545,00 (sete mil quinhentos e quarenta e cinco 

reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação, e correção monetária pelo INPC, a contar da publicação desta 

sentença. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei 

nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

01 de OUTUBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 01 de OUTUBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-67.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES (ADVOGADO(A))

ADAO SANTOS CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000068-67.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ADAO SANTOS CARDOSO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DA PRELIMINAR DA 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/ AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA 

Alega a Promovida, que a presente ação deve ser extinta, tendo em vista 

que a Promovente não demonstrou a busca via administrativa para 

solução do problema, não podendo falar em resistência da parte 

promovida. Apesar das alegações da Promovida, não é obrigatório a 

tentativa de solução administrativa para o deslinde da causa, pois o cerne 

da lide é a negativação do nome da autora sendo assim, os autos 

encontra-se maduro para prolação de sentença, motivo pelo qual, DEIXO 

DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA. DECIDO. Nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde as reclamadas estão mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. A presente 

ação funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

Promovente nos cadastros de proteção ao crédito, visando à declaração 

de inexistência de débito e condenação do reclamado ao pagamento de 

indenização por danos morais. A análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da autora nos órgãos 

de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débitos 

que o reclamante afirma desconhecer, no valor de R$ 748,00 

(SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS), com data do dia 21/12/2017. 

Verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. A Promovida em sua peça de defesa, apenas 

aduz que o Promovente não faz jus a indenização por danos morais. O 

ônus de prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 

373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de 

seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. Dos autos extrai-se que a Promovida não 

se desincumbiu de seu ônus, pois não juntou qualquer documento que 

possibilitasse comprovar suas assertivas, devendo suportar a presunção 

de irregularidade da cobrança perpetrada. A Promovida teve a 

oportunidade de produzir provas para embasar sua defesa, tais como 

documentos que comprovassem a origem do débito inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito. No que se refere ao pedido de declaração de 

inexigibilidade da dívida, tenho que o mesmo merece acolhimento. Inerente 

aos danos morais, verifico que o direito também milita em favor do 

Promovente; assim o é porque, ante ao desrespeito ao consumidor que 

experimenta verdadeira via crucis na tentativa de fazer valer seus diretos 

já consagrados por lei, cujas soluções deveriam ser rotineiras entre os 

fornecedores de serviços para com seus consumidores. Demonstrada a 

relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela 

parte Promovente, resta fixar o quantum indenizatório. No que pertine ao 

quantum a ser indenizado, entendo que, neste caso, tal valor deve ser 

fixado analisando-se primordialmente a função de repreensão de atitudes 

arbitrárias, além dos abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte 

Promovente, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a 

condição econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas 

dessa natureza. Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado 

pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se 

vê: “Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato 

ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos 

sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, 

passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. 

em 18/02/92 – RSTJ 34/285) E, a respeito da razoabilidade da 

condenação, leciona o autor Sérgio Cavalieri Filho: “Razoável é aquilo que 

é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. 

Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia 

que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a 

reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento 

experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, 

as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se 

fizerem presentes.” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de 

Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82). A indenização por dano 

moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar 

de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo 

de novo atentado. Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e 

jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em 

tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, o que, a meu ver, restou devidamente caracterizado. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, a presente demanda, e: A) DECLARO inexistente o débito 

valor de 748,00 (SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS), com data do 

dia 21/12/2017. B) CONDENO, a Promovida ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 

do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação 

desta sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por 

não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 01 de 

outubro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do 

Parecis, 01 de outubro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001862-23.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DOS SANTOS CORREA (AUTOR(A))

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS (RÉU)

 

Autos nº 1001862-23.2018.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Analisando-se os autos, percebe-se, a ausência da decisão 

administrativa que teria cessado o benefício anteriormente concedido, 

apesar de se fazer menção a juntada do citado documento. Isso posto, 

por se configurar como requisito a formação do interesse de agir da 

Requerente, INTIME-SE a Requerente, por meio de seu procurador para 

que, no prazo de 15 dias, traga aos autos a decisão administrativa que 

cessou o benefício anteriormente concedido. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 1 de outubro 

de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001727-11.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

INCOA COMERCIO DE FERTILIZANTES E MAQUINAS LTDA (REQUERENTE)

EUCLIDES LOPES COTRIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS BORTOLON (REQUERIDO)

GLAUCIA DOS SANTOS BORTOLON (REQUERIDO)

ELITON DOS SANTOS BORTOLON (REQUERIDO)

JAIR DOS SANTOS BORTOLON (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE RUA FORTALEZA, 01, 

(66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES 

PROCESSO n. 1001727-11.2018.8.11.0051 Valor da causa: $60,801.68 

ESPÉCIE: [Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: 

Nome: INCOA COMERCIO DE FERTILIZANTES E MAQUINAS LTDA 

Endereço: RODOVIA PR-317, 200, (SAÍDA PARA IGUARAÇU), PARQUE 

INDUSTRIAL 200, MARINGÁ - PR - CEP: 87035-510 POLO PASSIVO: Nome: 

APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS BORTOLON Endereço: Rua 

Guarapuava, 568, SABOR DA TERRA, Cidade Alta II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 Nome: ELITON DOS SANTOS BORTOLON Endereço: Rua 

João Pessoa,, 101, Centro, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 Nome: 

GLAUCIA DOS SANTOS BORTOLON Endereço: Rua Tupi, 222, Sala 04 

(próximo ao posto) - Clinica CenterMed, Vale do Sol, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 Nome: JAIR DOS SANTOS BORTOLON Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a 

tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do 

Tribunal de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia 

"on line" (diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar 

nos autos o pagamento, tendo em vista que a diligência deve ser efetuada 

em zona rural.. CAMPO VERDE, 2 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001837-10.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PICCININ (AUTOR(A))

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001837-10.2018.8.11.0051 Declaratória Decisão. Vistos etc. 

Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar. A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que as anotações em órgãos 

de proteção ao crédito impõem a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, 

restrições em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida 

em que lhe dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a 

celebração de simples contratos. Essa restrição, inerente às medidas 

questionadas, é suficiente para a plena configuração do periculum in 

mora. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao deferimento 

do pedido liminar, qual seja, a plausibilidade do direito invocado. No caso 

dos autos, nota-se, dos documentos apresentados na inicial, que, em face 

de suposta constatação de defeito no medidor, procedeu-se à emissão de 

fatura adicional para a cobrança da diferença entre a quantia arbitrada 

pela média histórica do Requerente e aquela efetivamente paga. Do que se 

infere da Carta encaminhada ao Requerente pela própria Concessionária, 

a fatura adicional teria considerado a alegada diferença de consumo dos 

últimos 36 meses, motivo pelo qual emitiu fatura de mais de R$ 14.000,00, 

cujo inadimplemento haveria de ensejar o lançamento de restrição em 

órgão de proteção ao crédito. A partir da cobrança, os documentos 

apresentados pelo Requerente parecem mostrar algum equívoco por parte 

da Requerida, assim considerado sob ótica processual-formal, como sob 

perspectiva material. De fato, a solicitação de cópia do procedimento 

instaurado para a revisão de faturamento foi recebida, aparentemente, 

como recurso, motivo pelo qual, em julho de 2017, indeferiu-se uma 

pretensão recursal inexistente, ao menos aparentemente, repete-se. De 

todo modo, ainda naquele mês, o Requerente interpôs recurso 

administrativo, mencionando o equívoco procedimental da Requerida e, 

ainda mais importante, afirmando a invalidade da inspeção e, no mérito, a 

impertinência da revisão do faturamento. No que se refere ao mérito da 

pretensão recursal do Requerente, tido também como mérito desta ação 

judicial, a alegação se fundamenta numa suposta desocupação do imóvel. 

Segundo se relatou, o Requerente, até então residente no imóvel servido 

pela unidade consumidora supostamente adulterada, acabou mudando seu 

domicílio para outra localidade. Depois, nesse interim, procedeu à locação 

do imóvel anterior ao Sr. Evandro Antônio Mariano. Assim, segundo a 

inicial, por conta dessas circunstâncias, teria havido considerável 

oscilação na quantidade de energia elétrica fornecida àquela unidade 

consumidora. Evidentemente, no período em que o imóvel se encontrava 

inabitado, o consumo era mínimo, depois variando nos períodos de 

ocupação. Ao menos no presente momento processual, a versão do 

Requerente parece bem sustentada pelos documentos apresentados na 

inicial. Durante o período imediatamente posterior à desocupação do 

imóvel, as faturas de energia elétrica demonstram consumo mínimo, depois 

se elevando justamente naquele período em que, pelo Contrato de 

Locação de Imóvel, entregou-se o bem ao uso de terceiro. Realmente, 

conforme se nota das faturas de energia elétrica, em fevereiro de 2017, o 

consumo foi de poucos R$ 59,13, ao passo que, já em março de 2017, 

mesma época em que se celebrou o contrato de locação, o faturamento 

dos serviços da Requerida informou contraprestação de R$ 163,05. Para 

além disso, as declarações dos supostos vizinhos do Requerente, embora 

unilaterais, corroboram a versão inicial, no sentido de imputar a variação 

do faturamento da energia elétrica às circunstâncias próprias do uso do 

imóvel. Além disso, é de ser destacada a dúvida que frequentemente 
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acompanha ações desta natureza: em nenhuma oportunidade se 

compreende o critério utilizado pela Requerida para definir lapso de 36 

meses como aquele em que teria ocorrido a fraude ou o erro de 

faturamento. Nesse contexto, tem-se por adequada a suspensão da 

exigibilidade do crédito faturado pela Requerida, até que sejam conhecidas 

todas as circunstâncias que gravitam em torno da questão. Adverte-se 

apenas que o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma 

cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma simples 

plausibilidade do direito invocado. Não se quer confiar a essa análise 

sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais 

detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o 

direito alegado é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após 

uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente 

demanda. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, DEFIRO 

o pedido antecipatório feito pelo Requerente para determinar a suspensão 

da exigibilidade da fatura vencida em 30 de julho de 2017, no valor de R$ 

14.057,87, até ulterior decisão em contrário. Sem prejuízo, DETERMINO que 

a Requerida proceda à baixa da anotação do inadimplemento da aludida 

fatura de quaisquer órgãos de inadimplentes. A fim de assegurar o 

cumprimento da presente decisão, OFICIE-SE à Serasa, requisitando-lhe a 

exclusão da anotação promovida pela Requerida quanto à dívida de R$ 

14.057,87, decorrente do Contrato 0007495072201705, de 30 de julho de 

2017. CITE-SE a Requerida e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa 

de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Se impossível o 

acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a Requerida poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da 

data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 2 de outubro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001865-75.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA PASSOS (ADVOGADO(A))

ADN - MANUTENCAO DE TRANSFORMADORES - EIRELI - ME 

(LITISCONSORTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRAM JOSE DUTRA & CIA LTDA (LITISCONSORTE)

 

Autos nº 1001865-75.2018.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. INTIME-SE a Requerente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, 

para que promovam o recolhimento das custas necessárias à distribuição 

da presente carta precatória, sob pena de devolução. Não sendo 

comprovado o recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias, DEVOLVA-SE, 

com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 28 de setembro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001893-43.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL SANTOS CAVALCANTE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA A PARTE AUTORA providenciar o pagamento da diligência do 

Senhor Oficial de Justiça, devendo, para tanto, ser retirada a guia de 

pagamento no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Groso 

(www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" (diligência, emissão de 

guia de diligência), mediante comprovação nos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001896-95.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE SOLER CONSALTER (ADVOGADO(A))

DANIELA SILVA VIEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO SISTEMA S.A (REQUERENTE)

DALVIO TSCHINKEL (ADVOGADO(A))

JULIANA SIMONIELE SALDANHA TSCHINKEL CORREIA SANTOS 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETULIO GIDEAO BAUERMEISTER (REQUERIDO)

LINCOLN ARAUJO BAUERMEISTER (REQUERIDO)

ABRAAO LINCOLN CARPES BAUERMEISTER (REQUERIDO)

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER (REQUERIDO)

 

Autos nº 1001896-95.2018.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, 

para que promovam o recolhimento das custas necessárias à distribuição 

da presente carta precatória, sob pena de devolução. Não sendo 

comprovado o recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias, DEVOLVA-SE, 

com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 2 de outubro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001910-79.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GEOVANI MOTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE RUA FORTALEZA, 01, 

(66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES 

PROCESSO n. 1001910-79.2018.8.11.0051 Valor da causa: $10,327.76 

ESPÉCIE: [Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: 

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

Endereço: Avenida Brasil, 189, Centro, CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 POLO PASSIVO: Nome: JOSE GEOVANI MOTA DOS SANTOS 

Endereço: Rua Campo Santo, 195, Jupiara, CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento. CAMPO VERDE, 2 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001852-76.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. S. (REQUERENTE)

M. L. A. K. (ADVOGADO(A))

P. R. L. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. S. (REQUERIDO)

 

Autos nº 1001852-76.2018.8.11.0051 Interdição Decisão. Vistos etc. O 

pedido de antecipação de tutela merece acolhimento. À partida, tem-se o 

exame psiquiátrico feito em reclamação perante o Juizado Especial 

Federal, a demonstrar, ao menos em sede de cognição sumária, 

esquizofrenia tipo paranóide, CID F 20.0, a impedir "o necessário 

discernimento para a prática dos atos da vida civil". De igual forma, a 

Declaração Médica feita em momento anterior já indicava o 

acompanhamento psiquiátrico do Interditando desde dezembro de 2016, 

justamente porque se referiria a paciente sem condições de exercer suas 

atividades laborais por 90 (noventa) dias. Da mesma forma, sabe-se que a 

demora na prestação jurisdicional pode oferecer ao Interditando 

consideráveis riscos de lesões, decorrentes especialmente da falta de 

recursos materiais. Assim, na forma do art. 749, parágrafo único, do 

NCPC, NOMEIO Mônica Maria Silva como curadora provisória do 

Interditando, mediante respectivo termo. CITE-SE, no mesmo mandado, o 

Interditando, pessoalmente, para comparecer ao seu interrogatório, a ser 

realizado no dia 11 de dezembro de 2018, às 13:30 horas de Mato Grosso 

(art. 751 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, 2 de outubro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75189 Nr: 179-41.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Marcia Rosa Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sanecap - Companhia de Saneamento da 

Capital

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joanir Maria da Silva - 

OAB:2.324/MT, Luciano André Frizão - OAB:8.340-B, MARAIZA 

MARIA MARCON - OAB:12444, Mario Bodnar - OAB:8.152/MT

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Não sendo possível o 

bloqueio de valor correspondente à totalidade da dívida, DETERMINO a 

solicitação de informações ao departamento de trânsito, por meio do 

Sistema Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente 

cadastrados em nome do Executado.Em sendo o caso, DETERMINO, a 

indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, 

nomeando, desde logo, Procurador do Exequente como 

Depositário.Caberá ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser 

localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus 

cuidados. Nessa hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, 

intimando-se as Partes para que se manifestem sobre o laudo 

correspondente.Infrutífera a providência, SOLICITEM-SE informações 

acerca da última declaração de rendas do Executado, pelo Sistema 

Infojud.Com a resposta, INTIME-SE o Exequente, por meio do Procurador 

constituído, 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, iniciado a partir do encerramento do lapso de 

suspensão – art. 921, § 4º, 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, 22 de agosto de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6894 Nr: 1249-45.2003.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liamara Debastiani Romancini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joubert Isaias Romancini - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT, Ruy Fonsatti Júnior - OAB:24841/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze)dias, manifestar-se 

acerca das correspondências devolvidas, requerendo o que entender de 

direito, para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 20179 Nr: 2503-14.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Antonio Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura da Silva Cavallari 

Rezende - OAB:6057/MT, Roberta Basso Canale - OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Andrea do Amaral - 

OAB:26.866 OAB/PR, Rafael Barion de Paula - OAB:11063/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento, tendo em vista que a diligência deve ser efetuada em zona 

rural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34622 Nr: 1161-26.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C R Supermercados Ltda Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itauleasing S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Wiegert - 

OAB:228328/SP, Marcelo Falcão Ferreira - OAB:MT 11242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Cardi Filho - OAB:3584 

- A MT, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A/MT

 Autos n° 1161-26.2011.811.0051 - 34622

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos em correição.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.
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Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 07 de Agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70735 Nr: 3611-39.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Pereira de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Jakson Roberto Paschoal - OAB:10.811-A/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, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32046 Nr: 2160-13.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Pereira da Silveira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 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, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001792-06.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CHELI DE LIMA NUNES (AUTOR(A))

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER 

(ADVOGADO(A))

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001792-06.2018.8.11.0051 Exibição de Documentos Sentença. 

Vistos etc. Trata-se de ação de exibição de documentos ajuizada por 

CHELI DE LIMA NUNES, devidamente qualificada, em face de CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL e outros, igualmente qualificada. Antes mesmo da 

integralização do polo passivo, a Requerente pediu a homologação do seu 

pedido de desistência da ação. É o breve relatório. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta a homologação do pedido de desistência . 

Desnecessária, aliás, a intimação da Parte exigida pelo art. 485, § 4º, do 

NCPC, pois que sequer se cumprira a ordem de citação. Isso posto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pela Requerente, declarando 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, 

VIII, do CPC. PROMOVA-SE, por fim, o levantamento da constrição lançada 

no cadastro do veículo. Sem custas, dada a gratuidade. Sem honorários. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 2 de outubro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001835-40.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA SILVA DE JESUS (AUTOR(A))

RICARDO FERREIRA GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001835-40.2018.8.11.0051 Ação de Cobrança. Despacho. 

Vistos etc. De início, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 

330 do NCPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

codex, DETERMINO a remessa do presente feito ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para designação de 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO entre as partes, quantas forem necessárias 

para viabilizar a solução consensual do conflito, atentando-se para o 

disposto no art. 334, § 2º, NCPC; CITE-SE a parte contrária para que 

compareça à sessão de conciliação/mediação devidamente acompanhada 

por seu advogado ou Defensor Público, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo a parte requerida ser citada com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência (art. 334, NCPC); ATENTE-SE a Secretaria 

para o disposto no art. 334 § 3º, do NCPC, devendo a intimação da autora 

para audiência ser realizada na pessoa de seu advogado. CONSIGNE-SE 

no mandado que as partes poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 

334, do NCPC); DEVERÁ a parte requerida manifestar expressamente 

eventual desinteresse na autocomposição, no prazo de 10 (dez) dias de 

antecedência da aludida audiência (art. 334 §5º NCPC) sendo que o prazo 

para a resposta, nesta hipótese, iniciar-se-á do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 335, II, NCPC); ADVIRTAM-SE as partes que o seu não 

comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

a qual será revertida em favor do Estado; Não realizado o acordo, a parte 

requerida poderá apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação (art. 

335, I, NCPC), sob pena de serem havidas como verdadeiras as alegações 

de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, 

ainda, a advertência do art. 341 do NCPC; Apresentada na peça 

contestatória quaisquer das matérias elencadas no art. 338 do NCPC, 

desde já, FACULTO à autora no prazo de 15 (quinze) dias a alteração da 

petição inicial, adotando-se as providências do art. 339 no NCPC; 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 1 de outubro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001875-22.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ILDINEA ANDRADE SOUZA (AUTOR(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001875-22.2018.8.11.0051 Previdenciária. Despacho. Vistos 

etc. De proêmio, diante do não comparecimento do instituto requerido em 

audiências neste juízo, o que obstará a tentativa de conciliação entre as 

partes e ocasionará o retardamento do feito, em homenagem ao princípio 

constitucional de duração razoável do processo, DETERMINO a CITAÇÃO 

da parte requerida, para contestar a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183, do NCPC), sob de pena de serem havidas como 

verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, 

do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341, do 

NCPC. DEFIRO o de justiça gratuita. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 1 de outubro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000140-51.2018.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

ELTON CARLOS VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO BERLOFA GARCIA (RÉU)

RICARDO NUNES DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000140-51.2018.8.11.0051 Indenizatória. Despacho. Vistos etc. 

De início, REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca para designação de sessão de 

mediação/conciliação entre as partes, quantas forem necessárias para 

viabilizar a solução consensual do conflito, atentando-se para o disposto 

no art. 334, § 2º, NCPC. CITE-SE a parte contrária para que compareça a 

sessão de conciliação/mediação devidamente acompanhada por seu 

advogado ou Defensor Público, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador 

do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta 

Comarca, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte 

requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 

334, NCPC); ATENTE-SE a Secretaria para o disposto no art. 334 § 3º, do 

NCPC, devendo a intimação da autora para audiência ser realizada na 

pessoa de seu advogado, salvo se for assistido pela Defensoria Pública. 

CONSIGNE-SE no mandado que partes poderão constituir representante, 

por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir 

(§10, art. 334, do NCPC). DEVERÁ a parte requerida manifestar 

expressamente eventual desinteresse na autocomposição, no prazo de 10 

(dez) dias de antecedência da aludida audiência (art. 334 §5º NCPC) 

sendo que o prazo para a resposta, nesta hipótese, iniciar-se-á do 

protocolo do pedido de cancelamento (art. 335, II, NCPC). ADVIRTAM-SE 

as partes que o seu não comparecimento injustificado à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do 

Estado. Neste ponto, DEFIRO o pedido de dispensa da presença do 

preposto da autora em audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 

10, do CPC. Não realizado o acordo, os réus poderão apresentar 

contestação, no prazo legal, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), sob de pena de serem havidas 

como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela autora (art. 344, 

NCPC). REGISTRE-SE, ainda, a advertência do art. 341 do NCPC; 

Apresentada na peça contestatória quaisquer das matérias elencadas no 

art. 338 do NCPC, desde já, FACULTO à requerente no prazo de 15 

(quinze) dias a alteração da petição inicial, adotando-se as providências 

do art. 339 no NCPC. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 1 de outubro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 111235 Nr: 3012-27.2016.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARR, MDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3012-27.2016.811.0051 - 111235

Ação de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, a ação de alimentos regue o rito disciplinado na Lei 

5.478/68.

 No entanto, encaminhado os autos ao Centro de Conciliação e Resolução 

de Conflitos, ante a impossibilidade de resolução consensual entre as 

Partes abriu-se prazo de resposta, quando, em verdade, o procedimento 

correto seria a designação de audiência de conciliação, instrução e 

julgamento.

Assim é que, para prestigiar o procedimento da Lei de Alimentos, 

sabidamente mais célere, deixa-se de seguir a tramitação do rito ordinário, 

para designar de pronto à audiência de conciliação, instrução e 

julgamento.

Para tanto, INTIMEM-SE as Partes para que compareçam à audiência de 

conciliação, instrução e julgamento, a ser realizada no dia 12 de dezembro 

de 2018, às 14:30 horas de Mato Grosso, advertindo-as de que devem 

apresentar suas testemunhas, independentemente de intimação.

A falta injustificada do Requerente determinará o arquivamento do pedido.

Atente-se a Secretaria, ainda, para o fato de que a requerente já atingiu a 

maioridade e, portanto, deverá ser intimada pessoalmente e não por 

intermédio da guardiã.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95101 Nr: 2397-71.2015.811.0051

 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: Deijacir Alves Nascimento Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2397-71.2015.811.0051 – Cód. 95101.

Previdenciário.

Despacho.

Vistos etc.

Com a finalidade de comprovar a incapacidade laborativa da autora bem 

como a sua qualidade de segurada especial, DESIGNO a data de 

23.11.2018, às 16h00min, para realização da audiência de instrução e 

julgamento.

 FIXO o prazo comum de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de rol 

de testemunhas, no número máximo de 03 (três) para cada parte, sob 

pena de preclusão.

ADVIRTO que a inquirição de testemunhas em quantidade superior 

somente será admitida se comprovada e justificada imprescindibilidade de 

sua oitiva e se necessária para a prova de fatos distintos.

 CONSIGNO que compete aos advogados constituídos pelas partes 

informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, atentando-se para as 

disposições do art. 455 do NCPC.

Intimem-se as partes e as testemunhas arroladas em tempo hábil (CPC art. 

407).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Verde, 19 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122643 Nr: 2300-03.2017.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

Defensor Público - OAB:100.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Januário Atanásio dos 

Santos - OAB:SC/38565

 Autos n° 2300-03.2017.811.0051 - 122643

Ação de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, a ação de alimentos regue o rito disciplinado na Lei 

5.478/68.

 Assim é que, frustrada a conciliação no Centro de Conciliação e 

Resolução de Conflitos, para prestigiar o procedimento da Lei de 
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Alimentos, sabidamente mais célere, deixa-se de seguir a tramitação do 

rito ordinário, para designar de pronto à audiência de conciliação, 

instrução e julgamento.

Para tanto, INTIMEM-SE as Partes para que compareçam à audiência de 

conciliação, instrução e julgamento, a ser realizada no dia 12 de dezembro 

de 2018, às 17:30 horas de Mato Grosso, advertindo-as de que devem 

apresentar suas testemunhas, independentemente de intimação.

A falta injustificada do Requerente determinará o arquivamento do pedido.

INTIMEM-SE o Ministério Público e Defesa.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88648 Nr: 352-94.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welliton Henrique Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Processo nº 352-94.2015.0051 – Cód. 88648.

Cumprimento de Sentença.

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de 

débito c.c. cancelamento de inscrição em órgãos de proteção ao crédito 

c.c indenização por danos morais com pedido de liminar proposta por 

WELLITON HENRIQUE ALVES DOS SANTOS em desfavor de CLARO S/A, 

ambos devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que a parte executada comprova o depósito de R$ 

19.754,38 (dezenove mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e 

oito centavos) e R$ 858,89 (oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e 

nove centavos) (Ref. 41 e 48).

Por corolário, a parte exequente formula pedido de liberação da quantia 

depositada e a consequente extinção do feito (Ref. 52).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se que razão não persiste para o prosseguimento deste processo, 

uma vez que a parte credora concorda com os valores depositados nos 

autos (Ref. 52).

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do 

art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

 No mais, certificado o decurso do prazo recursal e decorrido o lapso 

temporal estabelecido pelo Provimento n.º 68/2018 do CNJ, que disciplina 

que o levantamento somente poderá ser efetivado 02 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso, EXPEÇA-SE o alvará de 

levantamento em favor da parte exequente, observando a conta indicada 

à Ref. 52.

Sem custas e despesas processuais.

Publique-se e intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 27 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122063 Nr: 2078-35.2017.811.0051

 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: Ric Comercio Atacadista de Algodão Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Adriano Pamplona da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, restando evidente a desídia da parte autora para com 

a presente ação, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, inciso III, do Novo Código de 

Processo Civil.CONDENO, ainda, o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais. DEIXO de condenar em honorários advocatícios, 

eis que não houve intervenção da parte adversa.CUMPRA-SE.Transitada 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e formalidades de 

estilo.Campo Verde/MT, 27de setembro de 2018.André Barbosa Guanaes 

SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 108251 Nr: 1913-22.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFdS, MSSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCBdFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DURANTI - 

OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1913-22.2016.811.0051 (código 108251).

Cumprimento Definitivo de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos 

(Quantia Certa).

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento definitivo de sentença de obrigação de prestar 

alimentos proposta por Maria Sofia Souza Freitas, devidamente 

representada por sua genitora, em face de José Clóvis Batista de Freitas 

Santos, todos devidamente qualificados.

Vislumbra-se dos autos que a representante da exequente informa que se 

conciliou com o requerido e requer a desistência da ação (Ref. 17).

Com vista dos autos, o Ministério Público pugna pela homologação da 

desistência (Ref. 42).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

De proêmio, constata-se que a autora ingressou com a presente ação 

visando o recebimento da verba alimentar devida.

Todavia, a representante da exequente informou que o casal se 

reconciliou e, por consequência, pugnou pela desistência do feito.

Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pela 

exequente e não oposto pelo executado. Por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 

485, VIII, do NCPC.

 CONDENO a parte autora no pagamento das custas e despesas 

processuais. Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade pelo prazo de 05 

(cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dado a 

concessão de justiça gratuita à própria.

DEIXO de fixar honorários advocatícios, uma vez que não houve a 

intervenção da parte adversa.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

 Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações pertinentes.

CUMPRA-SE.

Campo Verde/MT, 28 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 11892 Nr: 1263-58.2005.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levy Fonseca Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP, Guilherme Fernandes Gardelin - OAB:132650/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente, ARQUIVEI em 

pasta própria os documentos referente as informações 

econômico-financeiras da parte Executada, nos termos do artigo 477 do 

Provimento 41/2016-CGJ - CNGC. É que INTIMO a parte Exequente, acerca 

das informações apresentada, para se manifestar-se no prazo de 

05(cinco) dias. É o que me cumpre.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 101187 Nr: 4502-21.2015.811.0051

 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: Carlos Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95055 Nr: 2372-58.2015.811.0051

 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: Mônica Cristina Balbinot Carvalho do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88717 Nr: 391-91.2015.811.0051

 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 Costa Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001790-36.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DACIO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001790-36.2018.8.11.0051 Busca e Apreensão. Sentença. 

Vistos etc. Banco Daycoval S.A, instituição financeira já qualificada, 

propôs ação de busca e apreensão em face de João Dacio do 

Nascimento, também já qualificado. Extrai-se dos autos que o requerente 

desiste de prosseguir com o processo e pleiteia a sua extinção, sem 

resolução do mérito. É o relato do necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Denota-se que o autor não tem interesse no prosseguimento do feito. De 

igual modo, constata-se que não houve a triangularização processual, o 

que dispensa a providência prevista no §4º do art. 485 do NCPC. Diante do 

exposto, por não ser o caso incidência do § 4º do art. 485 do Novo Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo 

requerente. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII do NCPC. CONDENO 

a parte requerente, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa (art. 90, do NCPC). DEIXO de fixar honorários advocatícios, uma 

vez que não houve a intervenção da parte adversa. P.R.I. Com o trânsito 

em julgado, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 25 de setembro de 

2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001536-63.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHANCLEI LEITE RABELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001536-63.2018.8.11.0051 Busca e Apreensão. Sentença. 

Vistos etc. B.V Financeira, já qualificada, propôs ação de busca e 

apreensão em face de Whanclei Leite Rabelo, também já qualificado. 

Extrai-se dos autos que o requerente desiste de prosseguir com o 

processo e pleiteia a sua extinção, sem resolução do mérito. É o relato do 

necessário. Fundamento. Denota-se que o autor não tem interesse no 

prosseguimento do feito. De igual modo, constata-se que não houve a 

triangularização processual, o que dispensa a providência prevista no §4º 

do art. 485 do NCPC. Diante do exposto, por não ser o caso incidência do 

§ 4º do art. 485 do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido 

de desistência aduzido pelo requerente. Por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 

485, VIII do NCPC. CONDENO a parte requerente, ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre 

o valor atualizado da causa (art. 90, do NCPC). DEIXO de fixar honorários 

advocatícios, uma vez que não houve a intervenção da parte adversa. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 27 de setembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 153817 Nr: 5993-58.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dari Osmar Cassol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO DE VICENTE 

STOINSKI - OAB:55183

 Autos n° 5993-58.2018.811.0051 (153817)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição da testemunha SANDRO SIMBERGER 

para realizar-se no dia 06 de dezembro de 2018, às 16h15min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se a testemunha.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado do Réu 

constituído na origem, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 1 de outubro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 153712 Nr: 5990-06.2018.811.0051
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Dagno Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 5990-06.2018.811.0051 (153712)

Carta Precatória

Decisão.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta precatória, uma vez que de acordo com os 

requisitos legais.

 Designo audiência para interrogatório do acusado JOEL DAGNO 

BARBOSA para realizar-se no dia 06 de dezembro de 2018, às 15h40min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se o Acusado.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado 

constituído pelo Acusado, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 1 de outubro de 2018

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010531-48.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

CREONILSON SANTIAGO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

 

Autos n° 8010531-48.2015.811.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Considerando que a parte Executada, mesmo intimada, deixou 

transcorrer o prazo in albis, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que 

será realizado, via BacenJud, no importe de R$ 6.415,02 (seis mil, 

quatrocentos e quinze reais e dois centavos) conforme petição de ID 

9226615, nas contas existentes da parte Executada – CNPJ: 

00.000.000/0001-91. Em seguida, intime(m)-se a(s) parte executada(s), na 

pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via 

ele-trônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual impugna-ção, no prazo de 

5 (cinco) dias (854, §3°, CPC). Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas 

valores irrisórios, que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 21 de agosto de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000774-81.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

UESLAINE APARECIDA FLORIANO PRATI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Sherilene Campos Cabeleira (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico 

que, decorreu o prazo legal, e até a presente data, a parte requerida não 

se manifestou acerca da intimação expedida no id. 14097584 intimada pelo 

o oficial de justiça no id. 14109150, por esta razão, intimo a parte autora , 

para no prazo de 5 (cinco) dias dar proseguimento no processo. É o que 

me cumpre. Odailza Coelho de Souza Técnico(a) Judiciário(a) , 2 de 

outubro de 2018 ODAILZA COELHO DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-08.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Jacildo Antonio dos Santos (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

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 : 

1000020-08.2018.811.0051 Polo Ativo: VALDINEIA FERREIRA DA COSTA 

Polo Passivo: JACILDO ANTONIO DOS SANTOS Vistos em correição. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico do termo de conciliação juntado aos autos (Id 

15240474), que houve composição amigável entre as partes, no que tange 

a obrigação pecuniária, fazendo-se necessário a homologação do acordo 

e como consequência a extinção do feito com resolução do mérito. Assim, 

considerando que a transação é ato bilateral com que as partes definem a 

solução do conflito que os envolve, e que produz efeito imediato entre as 

mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo levar em 

consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte que 

incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais valores, 

com a consequente aplicação da multa. Diante disso, presente os 

requisitos legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução do 

mérito é medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, 

HOMOLOGO e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o 

acordo celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de setembro de 

2018. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63193 Nr: 2793-46.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNGZ, VSG, ALGZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Vista dos autos à parte autora para manifestação quanto ao teor da 

certidão de fls. 69.

 Após, ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62055 Nr: 2137-89.2017.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARENTIS & CIA LTDA - ME, ALDAIR JOSE 
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LARENTIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando o teor da certidão contida às fls. 57, vista dos autos à parte 

autora para que requeira o que entender de direito.

 Após, conclsusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 12580 Nr: 957-24.2006.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZELIA ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO JUNQUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 

9308, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Junqueira de Souza - 

OAB:96318/SP, Rodrigo Motta dos Santos - OAB:194766/SP

 Vistos,

 Intimem-se os exequentes para que se manifestem nos autos sobre 

eventual ocorrência da prescrição do título.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 14994 Nr: 703-17.2007.811.0029

 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: Maria Ferreira Dorta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Bonfim Alves Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de ação de dissolução de sociedade de fato com pedido de 

partilha de bens proposta por Maria Ferreira Dorta em face de Raimundo 

Bonfim Alves Ribeiro.

 Sentenciado o feito às fls. 36/39, determinou-se a partilha do único imóvel 

adquirido pelo casal, na proporção de 50 % (cinquenta por cento) para 

cada.

 Expedido o Formal de Partilha (fls. 43), a parte requerente compareceu 

aos autos para informar que quando da apresentação do formal de 

partilha para registro junto ao Cartório de 1º Ofício desta cidade, tomou 

conhecimento de que o imóvel de que o imóvel, objeto da partilha, possui 

atualmente 375,00 m², visto que o requerido, Raimundo Bonfim, teria 

vendido 50 % do terreno.

 A autora anexou aos autos cópia da Nota Devolutiva n.º 112 e cópia da 

matrícula atualizada do imóvel com as averbações de vendas realizadas 

pelo requerido.

Ao final, requereu que seja averbado somente os 50 % que coube à 

requerente, visto que os outros 50 % do lote já foram alienados pelo 

requerido.

 Decido.

 Considerando que o lote, objeto da partilha, possui 750 m² em seu total e 

tendo o requerido já usufruído de 50 %, conforme averbações realizadas 

à margem da matrícula n.º 6.710, razão assiste à parte autora.

 Deste modo, defiro o pedido de fls. 58 para determinar a expedição de 

novo Formal de Partilha, a fim de que os 375 m² constantes na matrícula 

n.º 6.710 do Cartório de 1º Ofício desta cidade sejam averbados em favor 

da requerente Maria Ferreira Dorta.

Após, retornem os autos ao arquivo.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67887 Nr: 2183-44.2018.811.0029

 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: EMDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Nomeio inventariante, ELIOMAR MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA 

SCHMIDT, que deverá prestar o compromisso legal, no prazo de 05 (cinco) 

dias e, apresentar as primeiras declarações, com valor dos bens e plano 

de partilha, em 20 (vinte) dias subsequentes (CPC, art. 620).

 Após, com o aporte das primeiras declarações, intime-se, a Fazenda 

Pública da localização dos imóveis (CPC, art. 626), para que se manifeste 

sobre os valores da avaliação dada pela Inventariante, podendo, se dela 

discordar, juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (art. 629, CPC), 

ou atribuir diretamente novos valores, que poderão ser aceitos pelos 

interessados (art. 634, CPC), para o que devem ser manifestar 

expressamente.

 Diante do exposto, intime-se a inventariante para no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção do feito, apresentar os seguintes documentos:

 a) a Guia comprovando o recolhimento do ITCMD ou isenção em face do 

espólio, com base na GIA-ITCMD (Guia de informação de Apuração do 

Imposto de causa mortis e doação), expedida pela Fazenda Pública 

Estadual;

b) certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome do “de cujus”;

Defiro o benefício da justiça gratuita na medida em que os requerentes são 

pobres na acepção jurídica do termo não dispondo, assim, de meios para 

arcar com as despesas do processo sem se privar dos recursos 

indispensáveis à sua manutenção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 26637 Nr: 505-38.2011.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Vieira Chafes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT, Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:matr.1526582

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca da petição de fls. 

253/255.

Após, conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55530 Nr: 1540-57.2016.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA CONZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Jhennifer Thais de 

Souza Alves - OAB:22184-O - MT, Mariana Marques de Mendonça - 

OAB:16.067/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:8208/MT

 Vistos, etc.

 Com fundamento nos arts. 6º, 10, 139, IV, e 357, § 1º do Novo Código de 

Processo Civil, determino às partes no prazo sucessivo 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 as que consideram 

incontrovertidas, bem como aquelas que entendem já provadas pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

 Com relação ao restante, remanescendo questão controvertida, deverão 
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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, deverão, desde logo, manifestar-se sobre 

a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao 

processo, dentre elas a possível ocorrência de prescrição ou decadência.

 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.

 Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58510 Nr: 53-18.2017.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GORETTE APARECIDA POLEGATTO DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Vistos,

 Com fundamento nos arts. 6º, 10, 139, IV, e 357, § 1º do Novo Código de 

Processo Civil, determino às partes no prazo sucessivo 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 as que consideram 

incontrovertidas, bem como aquelas que entendem já provadas pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

 Com relação ao restante, remanescendo questão 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, deverão, desde logo, manifestar-se sobre 

a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao 

processo, dentre elas a possível ocorrência de prescrição ou decadência.

 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.

 Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57658 Nr: 2764-30.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA CABRAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos, etc.

 Com fundamento nos arts. 6º, 10, 139, IV, e 357, § 1º do Novo Código de 

Processo Civil, determino às partes no prazo sucessivo 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 as que consideram 

incontrovertidas, bem como aquelas que entendem já provadas pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

 Com relação ao restante, remanescendo questão 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, deverão, desde logo, manifestar-se sobre 

a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao 

processo, dentre elas a possível ocorrência de prescrição ou decadência.

 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.

 Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56138 Nr: 1923-35.2016.811.0029

 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): Sadi Antônio Turra, Luiz Aldani Nardão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Strapasson - 

OAB:10608, GABRIELA NARDÃO - OAB:OAB/MT 19224, Luiz Aldani 

Nardão - OAB:MT. 9305, Raquel Nardão - OAB:OAB/MT 17.560B

 Vistos,

 Intime-se o Ministério Público e o requerido Sadi Antônio Turra, por meio 

de seu advogado, para manifestação quanto à perícia requerida pelo 

segundo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63309 Nr: 2849-79.2017.811.0029

 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: FABIANO DALL ASTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu a desistência 

da ação (fls. 36).

Assim, acolho o pedido, uma vez que a extinção destes autos é medida 

que se impõe.

Posto isso, homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora 

e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

Custas e honorários pela parte autora.

 Após, com o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando o presente 

feito com as baixas e anotações de estilo, independente de novas 

deliberações.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58729 Nr: 240-26.2017.811.0029

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arno Volnei Guntzel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Floresta Máquinas Agrícolas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as devoluções da carta de citação, sendo pelo motivo de 

mudou-se, nos termos do Provimento 056/2007CGJ, impulsiono os autos 

ao Requerente para que requeira o que de direito, no prazo legal, tendo em 

vista audiência designada para o dia 17/10/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65587 Nr: 529-22.2018.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDRDS, MASDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Nos termos do Provimento 052/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes de que foi expedida e encaminhada carta precatória para 

a comarca de São Félix do Araguaia para inquirição da testemunha Mayra 

dos Santos Gomes (fls. 21).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 11404 Nr: 1403-61.2005.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO FRANCISCO GONZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:OAB/MT 5.238/O, OSMAR SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 2.152-B, 

PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 8.117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a devolução da carta de citação, por duas vezes, sob a 

justificativa "ausente", impulsiono os autos ao requerente para que se 

manifeste, requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65276 Nr: 319-68.2018.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO GUILHERME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DAVID FERREIRA - 

OAB:OAB/GO 27.665, JOÃO ANTÔNIO VIEIRA FREIRE - OAB:OAB/GO 

28959, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:OAB/GO 21.593, 

MARÇAL PEREIRA ANDRADE - OAB:OAB/GO 43.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sinomar Gomes Xavier - 

OAB:12.599 GO

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador, para que providencie o depósito da 

Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54627 Nr: 1061-64.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I da S. Miranda ME, Izaias da Silva Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Mariana Marques de 

Mendonça - OAB:16.067/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) requerente, 

para que se manifeste nos autos, no prazo legal, acerca da certidão do 

Oficial de Justiça a seguir transcrita: " Certifico que não foi Possivel dar 

cumprimento ao MANDADO DE PENHORA E INTIMAÇÃO, pois a parte 

recolheu somente uma diligencia, a qual devolvo, sendo que deverá ser 

recolhido 3 atos para penhora e 3 atos para avaliação e 3 atos para 

depositário, que deverá acompanhar o Meirinho no cumprimento dos atos 

para a remoção dos referidos bens, totalizando o valor de R$ 116,55 

(cento e dezesseis reais e cinquenta centavos), de acordo com a Portaria 

053/2016 e Provimento 004/2015 – CGJ, faz-se necessário o recolhimento 

da diligencia para cumprimento da diligência do r. mandado. Deverá ser 

gerada a guia de pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no sítio 

eletrônico do TJMT/PJe, devendo ser encaminhado o comprovante de 

pagamento para este Juízo.

Nestes termos, suspendo minhas diligências e devolvo o mandado à 

secretaria.

 Luis Elemar Pfeifer

Oficial de Justiça

Mat. 4245 "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57418 Nr: 2642-17.2016.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DI DOMÊNICO DIEHL & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aderildo Cordeiro de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 20.109-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos à parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca do teor da 

certidão do oficial de Justiça, a seguir transcrita: " Certifico que no dia 11 e 

13/9/2018, em cumprimento ao MANDADO DE PENHORA E INTIMAÇÃO, 

compareci ao endereço indicado, nesta Comarca de Canarana MT, e la 

estando NÃO FOI POSSIVEL PROCEDER A PENHORA, pois a parte 

devedora informou que pagou o debito junto a empresa, procedi À 

INTIMAÇÃO do Senhor(a): Aderildo Cordeiro de Jesus, que ciente ficou e o 

mesmo recebeu cópia do mandado, que exarou sua nota de ciente no 

anverso do mandado. Posteriormente na data de hoje o advogado da 

empresa informou que o devedor realmente pagou no escritorio da 

empresa. Devolvo o presente na secretaria.

 Luis Elemar Pfeifer

Oficial de Justiça

Mat. 4245

Certifico para devidos fins que, a quantidade de atos para o cumprimento 

do mandado, diligência foi de 2 atos, zonas urbana (ida e volta), 

perfazendo o valor total de R$ 25,90 (vinte e cinco reais e noventa 

centavos), sendo que foi recolhido uam diligencia urbana no valor de 

12.95 (doze reais e noventa e cinco centavos) que deverá ser 

descontado do valor acima mencionado e deverá ser recolhido o valor de 

12,95 (doze reais e noventa e cinco centavos) referente a segunda 

tentativa, conforme portaria de nº 006/06 e planilha de zoneamento.

 Luis Elemar Pfeifer

Oficial de Justiça ".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58911 Nr: 353-77.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M B DA SILVA JUNIOR ME, Mauro Borges da 

Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador , para que providencie o depósito da 

Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 
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http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 48663 Nr: 979-67.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE PARREIRA, SAUL COLOSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A-MT, LUIZ CARLOS ICETY 

ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos à suspensão, conforme solicitado pela parte 

requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 49798 Nr: 1695-94.2015.811.0029

 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: ALZIRA MOURA DO NASCIMENTO, LUCELIA NOGUEIRA 

DA SILVA, MARGARETE RAMOS, LUCIVANE ALVES MACEDO, MARIVETE 

SANTA PINHEIRO DA SILVA, MATILDE DOEHL, Silma Izabel dos Santos Di 

Domenico, SILVETE APARECIDA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIENE FRANCIELI DO AMARAL 

- OAB:19214/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER CUSTÓDIO DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 19.491

 Tendo em vista a proposta do honorários pelo perito nomeado, impulsiono 

os autos à executada para as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65526 Nr: 483-33.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRY ELIZABETH MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A, COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU 

- SICREDI ARAXINGU, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/MT, Fernanda Aguiar - OAB:141.484, Francine Soares 

Serio - OAB:126.295/RJ, Greicilane Ruas Martins de Queiroz - 

OAB:98.328/RJ, Gustavo Padula Drummond - OAB:66.866-A, Renata 

Bijarano - OAB:137.691/RJ, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A, Rodrigo Ferreira Marques - OAB:149.528/RJ

 Nos termos do Provimento 056/2007CGJ, impulsiono os autos a fim de que 

seja intimado o requerente, através de seu patrono, para que se manifeste 

acerca das contestações apresentadas, no prazo de 15 (quinze) dias.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 47587 Nr: 352-63.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi, para 

que se manifeste, no prazo legal, acerca da juntada dos Demonstrativos 

de Pagamentosrealizados pela Fazenda Publica Municipal de Canarana 

-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 47591 Nr: 355-18.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi, para 

que se manifeste, no prazo legal, acerca da juntada do Demonstrativo de 

Pagamento realizado pela Fazenda Publica Municipal de Canarana -MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 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, FABIO ROBERTO UCKER - OAB:13315, 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

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador Edson Rocha, RODINEI SAIKI ALVES 

FERREIRA, Juliano Cargneluti Pit

FABIO ROBERTO UCKER, José Henrique Xavier Alves, Erico Rafael Fleury 

de Campos Curado, Fabiana Fleury Curado

Antônio César Alves Fonseca Peixoto, para que providencie o depósito da 

Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 13831 Nr: 1737-61.2006.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Antônio Lorenzon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 Vistos.

 Trata-se de execução de título fiscal ajuizada pela FAZENDA NACIONAL 

em face de VILSON ANTÔNIO LORENZON, já qualificados no encarte 

processual, visando à satisfação do débito descrito na certidão de dívida 

ativa.

Realizado alguns atos processuais, a parte exequente manifestou 

requerendo a extinção do processo em razão do adimplemento da dívida 

(fls. 195/196).
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 Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, pela manifestação expressa da parte exequente e 

documentos juntados aos autos (fls. 195/198), verifica-se que o devedor 

procedeu ao pagamento da dívida ora exigida.

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, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento no art. 924, II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

 Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50201 Nr: 1847-45.2015.811.0029

 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: Walderson Ribeiro do Nascimento, Michelle Lehnen, 

Eliane Marques Benedito, Marinalva Ferreira Costa, JANE MARQUES DE 

FREITAS E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT, Evaldo Osvaldo 

Diehl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 

9308, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando o trânsito em julgado do acórdão, cientifiquem-se as partes.

Em seguida, inexistindo pedido a ser analisado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 10332 Nr: 282-95.2005.811.0029

 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: Luciano Mamede Camargo Dutra, Adaleia Aparecida da 

Silva Camargo Dutra, Lauro Fernando Mamede Camargo Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guainco Agropecuária Ltda, Luiz Carlos Alves 

do Amaral, Sebastião Ribeiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Gonçalves - OAB:2 

711-A/MT, Elídia Penha Gonçalves - OAB:2.886-A/MT, Livia Comar 

da Silva - OAB:7650-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, 

Pedro ovelar - OAB:6270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625/B, Edson Rocha - OAB:3669-A, Ildo Roque 

Guareschi - OAB:5417-B, Luiz Carlos Alves do Amaral - 

OAB:4740/MT, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:9.724-B, Suelen 

Telini - OAB:273712/SP

 É o relatório. Decido. Inicialmente, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita 

aos requerentes, por não vislumbrar presentes os requisitos legais. Em 

seguida, deixo de produzir prova acerca do possível falecimento do 

requerente Sebastião Ribeiro de Souza, já que se trata de ônus incumbido 

à parte que o alega.Assim, INTIMO a parte autora, por Dje, para, junte 

prova do falecimento de Sebastião Ribeiro de Souza, no prazo de dez 

dias.Ademais, em observância ao princípio do livre convencimento 

motivado do juiz, vislumbro necessária a realização de nova perícia, in 

loco, haja vista a perícia acostada nos autos apresentar divergências ante 

a informação de localização da área em reserva indígena, decorrente da 

análise da cadeia dominial da matrícula n° 5.931.Pelos documentos 

juntados no processo, em especial, os de fl. 324, 329, 349, 378, 393, 552 

e 555, vislumbro que o laudo pericial apresentado (fl. 227 e seguintes) 

indica inexatidão dos resultados, motivo pelo qual deputo necessária a 

realização de nova perícia, a fim de:a) Esclarecer a origem da matrícula de 

n° 5.931; b) Atestar a localidade da área e suas especificações, 

informando, inclusive se a área encontra-se localizada em parque 

indígena;c) Verificar quem está ocupando a área e detalhar a qualificação 

dos ocupantes;d) Prestar demais informações que reputar importantes 

para a elucidação da matéria;Oficie-se, novamente o CREA/MT, seção 

Canarana/MT, para que indique, no prazo de cinco dias, engenheiro 

agrimensor habilitado para realização do trabalho técnico profissional.Por 

fim, realizada a perícia, dê-se vista dos autos às partes. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 20950 Nr: 1675-16.2009.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lima dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 Vistos.

 Ante o teor das certidões de fl. 89/v° e fl. 90, aguarde-se o julgamento do 

recurso de agravo em recurso especial (2018/0020278-4), em arquivo 

provisório.

Em seguida, cientifiquem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66355 Nr: 1048-94.2018.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMGDS, EAGDS, PMGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIENE FRANCIELI DO AMARAL 

- OAB:19214/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - OAB:

 Vistos.

DETERMINO o processamento do feito em segredo de justiça, nos termos 

do art. 189, inciso II, CPC.

 DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça, concedendo aos 

exequentes as isenções previstas no art. 3º, da Lei n.º 1.060/50 (LAJ). 

Entretanto, este juízo poderá revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

necessitada.

Nos termos do art. 178, inciso II, vista dos autos ao Ministério Público 

Estadual.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 44098 Nr: 468-06.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARTIRA AGROPECUÁRIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEAPAR CERRADO SEMENTES LTDA, 

COMERCIO DE SEMENTES BIOSEEDS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DOMINGUES LOPES 

- OAB:OAB/RJ 16.116, GUTEMBERG DO MONTE AMORIM - 

OAB:OAB/GO 33.567

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aibes Alberto da Silva - 

OAB:7.967/GO, Jair Cinelli - OAB:19.221/GO, Vivaldo Alves Batista - 

OAB:2474 - OAB/GO, Wilson Rodrigues de Freitas - OAB:12.873/GO

 Vistos,

Ante o teor da certidão acostada Às fls. 197 e do petitório de 209/2011, 

intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

nos autos requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte requerente, 

volvam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010051-73.2014.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:
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DEUZINA AMORIM DA COSTA (EXEQUENTE)

FABIO ROBERTO UCKER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISA REJANE SCHMIDT (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para requerer o que de direito em 10 (dez) dias. Canarana-MT, 04 de 

setembro de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000165-33.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA CAPPELARO (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA MARTINI (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO DOMINGOS CAPELLARO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para, querendo ofereça impugnação à contestação, no prazo legal. 

Canarana-MT, 02 de outubro de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski 

Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010096-82.2011.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON TONELLI (EXEQUENTE)

FABIO ROBERTO UCKER (ADVOGADO(A))

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE BUGUISKI (EXECUTADO)

TATIANA CAPITANIO-VEICULOS - ME (EXECUTADO)

DANIELA DINIZ LOPES (ADVOGADO(A))

LEONARDO OLIVEIRA BORGES (ADVOGADO(A))

RAFAEL CARDOSO TONHA (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR LEOPOLDINO (ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO COSTA PEREIRA SOUZA (EXECUTADO)

TARCISIO CARDOSO TONHA (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de reiterar intimação ao 

Polo Ativo, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos 

a cerca da certidão expedida no ID 7780700, informando se a mesma 

possui efeitos jurídicos para registro em cartório. Canarana-MT, 21 de 

setembro de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-53.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARCIA FERNANDES COELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Numero do Processo: 

1000056-53.2017.8.11.0029 REQUERENTE: JOSIEL VIEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando o 

Ofício Circular n.º 200/2017/NUGEP/VQS, datado de 05 de dezembro de 

2017 e diante do acolhimento da proposta de Afetação dos recursos 

Eresp. n.º 1.163.020/RS, Resp. 1.692.023/MT e REsp. 1.699.851/TO ao rito 

dos recursos repetitivos, DETERMINO a suspensão da tramitação dos 

presentes autos. Aguarde-se em cartório a solvência da questão 

submetida a julgamento. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 23 de 

fevereiro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-78.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO MARQUES GUIMARAES (REQUERENTE)

FABIO ROBERTO UCKER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Numero do Processo: 

1000022-78.2017.8.11.0029 REQUERENTE: RENATO MARQUES 

GUIMARAES REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos, etc. Considerando o Ofício Circular n.º 

200/2017/NUGEP/VQS, datado de 05 de dezembro de 2017 e diante do 

acolhimento da proposta de Afetação dos recursos Eresp. n.º 

1.163.020/RS, Resp. 1.692.023/MT e REsp. 1.699.851/TO ao rito dos 

recursos repetitivos, DETERMINO a suspensão da tramitação dos 

presentes autos. Aguarde-se em cartório a solvência da questão 

submetida a julgamento. Canarana, 26 de março de 2018. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010189-69.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA FULLIN DE CASTRO (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIANCARLO CONCI BINSFELD (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010189-69.2016.8.11.0029. REQUERENTE: LUIZ ANTONIO PEREIRA 

REQUERIDO: GIANCARLO CONCI BINSFELD Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento. Às providências. Cumpra-se. CANARANA, 27 de agosto de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010002-27.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE DA SILVA (EXEQUENTE)

VANESSA RODRIGUES TIARINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BALTAZAR LAZARO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010002-27.2017.8.11.0029. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE DA 

SILVA EXECUTADO: BALTAZAR LAZARO DA SILVA Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para que se manifeste nos autos no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção. CANARANA, 27 de agosto de 2018. 

Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-02.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUZTOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

RICARDO DE SOUZA MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSILAINE KELLER DE MORAES (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo 

acerca do teor da certidão do Sr. Meirinho, para no prazo de 05 (cinco) 

apresentar novo endereço, para citação do Promovido. Canarana-MT, 02 

de outubro de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - 

Gestora Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000635-79.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BISPO BODNAR (ADVOGADO(A))

ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI (ADVOGADO(A))
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ANTONIO FERNANDO MANCINI (ADVOGADO(A))

RADIO FM MORENA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO KIRCHESCH (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 manifestação, no prazo legal, acerca do decurso do prazo 

para pagamento do débito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93902 Nr: 2837-80.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMdS, LSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOADIR BUENO PACHECO - 

OAB:13588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA JANE BRANDAO 

MARTINS GARCIA - OAB:7580

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido da parte autora e cancelo a audiência do dia 03/10/2018.

Intime-se a parte requerida, conforme determina o artigo 485, §4º, do CPC, 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste sobre o pedido de 

desistência da parte requerente.

Após, ao MP para parecer, vindo-me após conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63197 Nr: 3072-86.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Alves da Silva

 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, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o feriado regional do Dia da Consciência Negra, na data de 

20 de novembro de 2018, redesigno o presente ato para o dia 27 de 

novembro de 2018, às 13h30min.

 Intimem-se na forma da decisão anterior.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62588 Nr: 2409-40.2013.811.0024

 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: Edilene Gonçalves Daltro de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Andre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O, Celso Alves Pinho - OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO, designada para o 

dia 13/11/2018, às 16horas, a ser realizada no CEJUSC - Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania, no Fórum local..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63548 Nr: 3383-77.2013.811.0024

 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: Fernando Francisco Regis dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Assistencial de Chapada dos 

Guimarães/MT., MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, BANCO 

DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ignêz Maria Mendes Linhares - 

OAB:4.979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12208-A/MT, 

RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na 

inicial para: a) condenar o Município de Chapada dos Guimarães/MT a 

indenizar o autor pelos valores descontados indevidamente, nos 

montantes de R$ 953,48 (novecentos e cinquenta e três reais quarenta e 

oito centavos) e R$ 966,31 (novecentos e sessenta e seus reais trinta e 

um centavos), montantes que deverão ser corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir do fato (31.1.2013) e juros moratórios de 1% (um por cento) 

ao mês a partir desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ).b) 

condenar a parte reclamada a recompor danos morais em favor da parte 

autora os quais fixo em R$ 4.000,00 (dois mil reais), valor que deverá ser 

reajustado monetariamente pelo INPC (desde a data do arbitramento) – 

Súmula 362 STJ e com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data 

do evento danoso (Súmula 54 STJ).Por consequência, julgo extinto com 

resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC/2015.Condeno a parte requerida nas custas e despesas 

processuais, e em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação (art. 85, §2°, CPC).Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição de apelação, observe-se 

o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à 

remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, 

certifique-se e intime-se a parte autora para manifestar interesse na 

execução do julgado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76743 Nr: 3200-38.2015.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MIAdNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:19112/B

 Vistos, etc.

I. Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC/2015, constata-se 

que as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

II. Outrossim, observa-se que não há outras questões pendentes para 

esta fase processual, de modo que DECLARO saneado o processo.

III. Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito (os requisitos legais para a concessão 

do benefício previdenciário pretendido, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

IV. Por oportuno, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento, caso requeiram a produção de 

prova testemunhal, deverão, desde já apresentar rol devidamente 

qualificado.

 V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39377 Nr: 1884-29.2011.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Paulo da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heitor Evaristo Frabricio Costa 

- OAB:23.569/SP, Raphael Neves Costa - OAB:225061/SP, Ricardo 

Neves Costa - OAB:120394
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando que o processo está parado há mais de 

30 (trinta) dias por negligência do autor, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço com 

fundamento no artigo 485, III, do CPC. Recolha eventuais mandados. Torno 

sem efeito a liminar deferida.Publique-se. Intimem-se.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo. Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 61971 Nr: 1773-74.2013.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Souza Neves, Maria Marilene de 

Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luis Santarem 

Gonzales - OAB:11.062-A, Isabel Cristina Melon de Souza Neves - 

OAB:5656

 Vistos, etc.

 Diante do teor da certidão de fl. 160verso e do decurso de prazo de fl. 

167, defiro o pedido de citação por edital de JOSÉ DE SOUZA NEVES.

 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 o Ministério 

Público para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40697 Nr: 3285-63.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens P. Barros Filho

 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:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Município de Chapada dos 

Guimarães/MT em face de Rubens P. Barros Filho.

À fl. 19, expediu-se carta de intimação para parte autora dar 

prosseguimento no feito, com as advertências da extinção, e deixou 

transcorrer o prazo (fl. 20).

À fl. 19/verso, os patronos da parte autora foram intimados via AR, 

contudo, não se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, observa-se que o processo está aguardando 

providência da parte autora para prosseguimento.

Intimados os advogados, não se manifestaram.

Assim, prevê o art. 485, III, do CPC, que se o autor deixar de cumprir os 

atos e diligências que lhe incumbir, no prazo de 30 (trinta) dias, o feito 

será extinto, sem apreciação do mérito, sendo que foi-lhe aplicado o 

disposto no §1º do mesmo dispositivo legal.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, considerando que o processo está parado há mais de 

30 (trinta) dias por abandono da parte autora, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço com 

fundamento no artigo 485, III, do CPC.

 Publique-se. Intimem-se.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, contudo, mantenho suspensa a exigibilidade nos termos do 

art. 98, §3º, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65400 Nr: 1305-76.2014.811.0024

 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: Pedro Rosalino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o feriado regional do Dia da Consciência Negra em 20 de 

novembro de 2018, redesigno o presente ato para o dia 13 de Novembro 

de 2018, às 16h15min.

 Intimem-se na forma da decisão anterior.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64568 Nr: 571-28.2014.811.0024

 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: Diomara Guarin de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Castro Menezes - 

OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o feriado regional do Dia da Consciência Negra em 20 de 

novembro de 2018, redesigno o presente ato para o dia 13 de Novembro 

de 2018, às 14h15min.

 Intimem-se na forma da decisão anterior.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 91415 Nr: 1707-55.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DOS ANJOS SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:OAB/SP 209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora acerca da distribuição da carta precatória na comarca de 

Cuiabá/MT, conforme comprovante retro, bem como para que providencie 

o preparo da carta precatória, vinculando as guias de recolhimento à Carta 

Precatória n.º 1032915-52.2018.8.11.0041.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 109225 Nr: 3634-22.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Augusto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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I. Inexistindo a hipótese de absolvição sumária, designo audiência una 

para o dia 31/10/2018 às 13h30.

 II. Intimem-se o réu e as testemunhas arroladas, devendo constar no 

mandado, dia, horário e local da audiência.

III. Caso o réu ou alguma das testemunhas não possua endereço nesta 

comarca, desde já depreco o ato de oitiva à comarca correspondente ao 

endereço do sujeito arrolado.

IV. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública. Intime-se o 

acusado e seu patrono constituído por Diário de Justiça Eletrônico (art. 

422, §1º da CNGC).

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000789-97.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

F. N. D. S. (ADVOGADO(A))

L. B. D. F. (REQUERENTE)

M. D. S. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. A. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Nos termos da legislação vigente, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação da parte requerente, por 

meio de seu advogado(a), via DJE, da audiência designada para tentativa 

de Conciliação no dia 03 de Dezembro de 2018, às 14h:00min, a 

realizar-se no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, no prédio do Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT. Chapada dos Guimarães, 02 de Outubro de 2018. Ivanete 

Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE 

SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 - TELEFONE: (65) 33011033

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000705-96.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

DEVAIR BERNARDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Nos termos da legislação vigente, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da 

parte autora, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar nos 

autos a IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 2 

de outubro de 2018. Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 - TELEFONE: (65) 33011033

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 81489 Nr: 1679-24.2016.811.0024

 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: DIOGO DOUGLAS CARMONA, IVANI MARQUES DE 

OLIVEIRA CARMONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Alfeu Reis, Giliane 

Malanski Reis Carmona, Mauricio de Oliveira Carmona, João Arcanjo 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de usucapião julgada procedente na data de 31.8.2018.

Com vista dos autos o autor pugnou pela correção de erro material em 

relação ao seu nome.

 É o relatório.

 Decido.

 Acerca dos embargos de declaração, dispõe o artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

 II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

 III - corrigir erro material.

 Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

 I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

 II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (sem 

grifo no original)

Analisando os autos, sem desnecessárias delongas, vislumbra-se que, de 

fato, há erro material na sentença embargada, no tocante ao nome do 

autor.

 Logo, a procedência dos embargos é manifesta.

 DISPOSITIVO.

 Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração por serem 

tempestivos, para, no mérito, dar-lhes provimento, de modo RETIFICAR a 

sentença proferida no dia 31.8.2018, fazendo-se constar DIOGO 

DOUGLAS CARMONA, onde se lê “DIOGO SOUZA CARMONA”.

No demais, mantida está a sentença, nos termos em que foi proferida.

 Havendo recuso de apelação, proceda-se na forma do art. 1.010, §§1º e 

3º, do CPC.

 Intimem-se as partes.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 108717 Nr: 3469-72.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS, LMDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Volochko - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACILIO PERON - OAB:3684

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Civil Pública por atos de Improbidade Administrativa c.c. 

medida cautelar de indisponibilidade de bens, movida pelo Ministério 

Público Estadual em face de JOSÉ GONÇALO DE SOUZA e LUIZ MARINHO 

DE SOUZA BOTELHO.

Na inicial, o Parquet aduziu que, em 22.9.2012, foi protocolada reclamação 

relatando possível prática de improbidade administrativa decorrente da 

celebração do convênio nº 097/2012. Tais fatos originaram o inquérito civil 

nº 056/2013.

Discorreu que, em 19.12.2017, o senhor Flávio Daltro Filho (ex-prefeito), 

prestou depoimento perante o Ministério Público, com intuito de colaborar 

com a apuração dos fatos, oportunidade em que teria asseverado que a 

emenda parlamentar destinada pelo ex-deputado Luiz Marinho se deu por 

intercessão do requerido José Gonçalo.

Narrou que, em 5.3.2012, o requerido Luiz Marinho destinou a cifra de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais) ao Município de Chapada dos Guimarães 

para realização de obra de infraestrutura, fato este que resultou na 

assinatura do convênio mencionado alhures.

Pontuou que o ex-prefeito Flávio Daltro autorizou a abertura de processo 

licitatório, visando a contratação de empresa para recuperação da rodovia 

MT-403, cujo resultado, segundo afirma, estava previamente definido 

pelos requeridos, de modo que a empresa Eletroconstro, pertencente ao 

senhor Natalino José de Toledo, deveria sagrar-se vencedora.

Mencionou que, em 19.9.2017, o senhor Natalino celebrou termo de 

ajustamento de conduta, no qual confessa que “emprestou” sua empresa 

para o requerido José Gonçalo participar da licitação.

Alegou que após vencer a licitação, como única concorrente, a empresa 

Eletroconstro passou a ser representada pelo senhor José Luiz de Arruda 
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e Silva, o que foi feito, no seu entender, para não transparecer o intento 

ilícito, qual seja, “desviar dinheiro público”.

Acrescentou que, dos elementos colhidos durante a instrução do inquérito 

civil, verificou que a obra nunca foi executada pela empresa Eletroconstro, 

que teria recebido o valor integral do contrato, repassando-o para o 

requerido José Gonçalo.

 Requereu o deferimento de liminar a fim de que seja determinada a 

indisponibilidade de bens dos requeridos, até o valor de R$ 199.809,24 

(cento e noventa e nove mil, oitocentos e nove reais e vinte e quatro 

centavos).

É o relatório.

Decido.

No que concerne à indisponibilidade de bens, na esteira do que dispõe o 

artigo 7º, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, para sua concessão é 

imperiosa a presença dos requisitos legais do ‘fumus boni iuris’ e do 

‘periculum in mora’:

 “Art. 7º. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público 

ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa 

responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a 

indisponibilidade dos bens do indiciado. Parágrafo único. A 

indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens 

que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo 

patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.”

 Desse modo, conforme se depreende do referido dispositivo, para a 

indisponibilidade dos bens do requerido, é imprescindível a demonstração 

satisfatória do ato de improbidade administrativa (fumus boni iuris).

No tocante ao “periculum in mora”, o Superior Tribunal de Justiça, firmou 

entendimento no sentido de que, havendo provas da ocorrência do ato de 

improbidade, o perigo da demora se torna implícito, de maneira que resulta 

despicienda a efetiva demonstração de real dilapidação do patrimônio por 

parte do agente cuja a prática do ato de improbidade é reputado (STJ, 

Primeira Seção, REsp 1366721/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, DJe 19/9/2014).

 No mesmo sentido, tem decidido o egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – PAGAMENTOS SEM SERVIÇO OU PRODUTO 

CORRESPONDENTE – LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – 

RELEVANTE FUNDAMENTO JURÍDICO – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL 

OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Por expressão da jurisprudência dominante do Superior Tribunal 

de Justiça, a liminar de indisponibilidade de bens por ato de improbidade 

administrativa não depende da demonstração do perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação, mas sim, tão somente, do relevante 

fundamento jurídico que informe a lesão ao patrimônio público ou o 

enriquecimento ilícito. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, AI, 53722/2009, 

relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, DJE 14/02/2014)

 Com efeito, dos fatos narrados na inicial, aliados aos elementos de prova 

levantados durante o inquérito civil, nessa seara de conhecimento 

prefacial, a despeito de não ser viável qualquer juízo de mérito acerca da 

alegada fraude ao processo licitatório, é possível vislumbrar evidências de 

atos de improbidade que, em tese, importaram, em tese, em enriquecimento 

ilícito e prejuízo ao erário (arts. 9º e 10, da Lei nº 8.429/92).

Neste contexto, dos depoimentos colhidos na fase inquisitória, 

especialmente as declarações do senhor Natalino José de Toledo, 

verifica-se que a empresa Eletroconstro, vencedora da licitação, não 

realizou ao menos um ato destinado à execução da obra.

Pelo contrário, segundo afirmou, o senhor Natalino “emprestou” a sua 

empresa para que o requerido José Gonçalo de Souza pudesse participar 

da licitação.

Além disso, o senhor Natalino destacou ter estreita relação de amizade 

com o então deputado e ora requerido Luiz Marinho de Souza Botelho, o 

qual foi responsável por destinar a emenda parlamentar que viabilizaria a 

recuperação da estrada.

Por sua vez, o ex-prefeito, Flávio Daltro Filho, narrou que conheceu o 

requerido José Gonçalo de Souza antes mesmo da destinação da emenda, 

já que este prestava serviços ao município fornecendo caminhão e 

“patrola”.

Flávio Daltro Filho asseverou que, em certa oportunidade, o requerido José 

Gonçalo lhe indagou a respeito de como funcionava a destinação de 

emendas e revelou parentesco com o requerido Luiz Marinho.

 Esclareceu ainda que José Gonçalo mencionou que viabilizaria a 

destinação de alguma emenda parlamentar para o município de Chapada 

dos Guimarães, intercedendo diretamente ao requerido Luiz Marinho, o 

que foi feito, resultando na celebração do convênio objeto da investigação 

versada na inicial.

Para corroborar as versões das testemunhas, o Promotor de Justiça 

instruiu o feito com cópias de extratos bancários que evidenciam o 

recebimento do valor de R$ 199.251,15 (cento e noventa e nove mil, 

duzentos e cinquenta e um reais e quinze centavos) por parte da empresa 

Eletroconstro e, no mesmo dia (28.12.2012), a transferência do 

mencionado valor à empresa Gonçalo de Souza e Cia Ltda.

 É importante mencionar, ainda, que os engenheiros responsáveis por 

fiscalizar a obra, senhores Carlos Vitor Alves Martins e Moisés Kim, 

ouvidos pelo Ministério Público, assumiram que assinaram os documentos 

de entrega da obra sem ter visitado o local, não tendo condições de 

atestar que esta tenha sido realmente concluída nos termos contratados.

Ademais, as declarações do prefeito da época, Flávio Daltro Filho, que 

atestou ter convicção de que a obra não foi executada, corroboram a 

afirmação do Ministério Público no mesmo sentido.

Assim, a medida cautelar de indisponibilidade de bens é aferível de plano, 

de modo a se revelar mediante a necessidade impreterível de resguardar 

os bens dos requeridos, sujeitos ao ressarcimento ao erário, na hipótese 

de procedência da demanda, sob pena de frustrar o objeto da presente 

ação. Prejuízo este que, conforme requer o autor da demanda em sede 

liminar, seria, sem correção, no importe de R$ 199.809,24 (cento e 

noventa e nove mil, oitocentos e nove reais e vinte e quatro centavos).

Consigno, por fim, que a responsabilidade dos requeridos é solidária, 

enquanto não devidamente apurada a obrigação de cada um deles pelos 

prejuízos causados ao erário.

 ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE 

INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. POSSIBILIDADE DE 

DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO FINAL DO FEITO. 

INCIDÊNCIA TAMBÉM SOBRE BENS ADQUIRIDOS ANTES DA 

CONDUTAÍMPROBA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a 

decretação da indisponibilidade e do sequestro de bens em ação de 

improbidade administrativa é possível antes do recebimento da ação. [...] 2. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de 

que, ‘nos casos de improbidade administrativa, a responsabilidade é 

solidária até, ao menos, a instrução final do feito em que se poderá 

delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o 

ressarcimento. Precedentes: MC 15.207/RJ, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe 10/02/2012; 3. A jurisprudência do STJ 

conclui pela possibilidade de a indisponibilidade recair sobre bens 

adquiridos antes do fato descrito na inicial. Precedentes: REsp 

1301695/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do 

TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 13/10/2015; EDcl no AgRg no REsp 

1351825/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/10/2015. 4. 

Agravo regimental não provido.” (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 

698.259/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 4/12/2015).

Diante do exposto, conforme as razões acima expostas, bem como 

reportando-me aos documentos acostados, tem-se suficientemente 

demonstrada, para o alcance processual adstrito a esta fase preambular, 

a presença de indícios de ilegalidade e nocividade dos atos praticados 

pelos requeridos.

Por fim, em que pese o requerido José Gonçalo de Souza tenha 

comparecido espontaneamente em juízo para indicar imóvel para efeitos 

de atender ao pedido de indisponibilidade de bens, ao menos por ora, não 

vislumbro razões para não perscrutar pela existência de outros bens, 

especialmente valores em contas bancária, mormente quando a avaliação 

do bem ofertado é unilateral.

CONCLUSÃO.

Diante do exposto DEFIRO o pedido de indisponibilidade de bens em 

relação aos requeridos JOSÉ GONÇALO DE SOUZA e LUIZ MARINHO DE 

SOUZA BOTELHO, até o montante de R$ 199.809,24 (cento e noventa e 

nove mil, oitocentos e nove reais e vinte e quatro centavos).

 Para tanto, determino:

a) que se proceda ao bloqueio do referido valor via BACEN-JUD.

b) que se proceda a busca, via RENAJUD, para que, se localizados 

veículos em nome dos demandados, com a qualificação constante da 

inicial, seja anotada a indisponibilidade, até o limite acima discriminado para 
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cada demandado.

c) que sejam oficiados aos Cartórios de Imóveis de Chapada dos 

Guimarães-MT, Várzea Grande/MT, Cuiabá/MT, Planalto da Serra/MT e 

Nova Brasilândia/MT para que, se localizados imóveis em nome dos 

demandados, com a qualificação constante da inicial, seja anotada a 

indisponibilidade, até o limite acima discriminado para cada demandado, 

comunicando ao Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, o resultado da 

diligência.

 Neste particular, desde já, determino a anotação de indisponibilidade do 

imóvel ofertado em petição protocolada na data de 28.8.2018.

d) que seja oficiada a Corregedoria-Geral da Justiça solicitando que 

comunique a todas as circunscrições imobiliárias a anotação de 

indisponibilidade de bens dos requeridos na forma determinada no item “c”.

e) que seja oficiada a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, 

ordenando a abstenção da prática de quaisquer atos que impliquem em 

transferência de participações em empresas comerciais de qualquer 

espécie pertencentes aos demandados, até o limite acima discriminado 

para cada um, prestando informações acerca do cumprimento desta 

determinação judicial, no prazo de 15 (quinze) dias.

f) Oficie-se ao INDEA de Mato Grosso, ordenando que sejam informados 

eventuais registros de propriedade de gado pertencentes aos 

demandados, e, se positivo, registre imediatamente a indisponibilidade das 

reses até o limite acima discriminado, prestando informações acerca do 

cumprimento desta determinação judicial, no prazo de 15 (quinze) dias.

II. Cumpridos os itens anteriores, NOTIFIQUEM-SE os requeridos para 

oferecerem manifestação por escrito, que poderá ser instruída com 

documentos e justificações, dentro do prazo de 15 (quinze) dias (LIA, art. 

17, § 7º).

III. NOTIFIQUE o Município de Chapada dos Guimarães, na pessoa de seu 

representante legal (procurador ou prefeito), para, caso queira, integrar a 

lide, na qualidade de litisconsorte ativo (Lei nº 8.429/92, art. 17, § 3º).

IV. Em seguida, conceda-se vista ao Ministério Público, pelo mesmo prazo 

(art. 17, §4º).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 97637 Nr: 4739-68.2017.811.0024

 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: Daura Maria Sabino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 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 o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar interesse na execução da sentença.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-25.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

AURORA ATAIDES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

RANDER RODRIGUES FARIAS E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovida para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca dos Embargos de Declaração da parte promovente. Chapada dos 

Guimarães-MT, 02 de outubro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010372-55.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE AMORIM DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ROSANE DAS NEVES BARROS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

KEILA CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS 02611253110 (EXECUTADO)

KEILA CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimação dos advogados das partes para, no prazo de 5 dias, querendo, 

impugnar o despacho que deferiu a expedição de alvará de levamento de 

valor - ID 15410650, nos termos do Provimento n. 68/2018-CNJ. Chapada 

dos Guimarães-MT, 02 de outubro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin 

- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010502-79.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE AMORIM DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JOSE LUIZ DOS SANTOS PRIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes para, no prazo de 5 dias, querendo, 

impugnar o despacho que deferiu a expedição de alvará de levamento de 

valor - ID15410651 , nos termos do Provimento n. 68/2018-CNJ. Chapada 

dos Guimarães-MT, 02 de outubro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin 

- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010528-14.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

DALTON ADORNO TORNAVOI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILMA DA SILVA TAQUES CORREA PIEDADE (EXECUTADO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/11/2018 Hora: 14h45min, devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 27 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-39.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CONCEICAO SOARES (INTERESSADO)

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/11/2018, Hora: 15horas, devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 27 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-40.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ADRIANO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/11/2018, Hora: 13h30min, devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 27 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-40.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ADRIANO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/11/2018, Hora: 13h30min, devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 27 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-71.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para se manifestar nos presentes autos, 

no prazo de 5 dias, acerca da petição do promovido ID 15230238, 

requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 02 de outubro 

de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 17/2018-CA

A Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza de Direito 

Diretora do Foro da Comarca de Colíder, no uso de suas atribuições e etc.

Considerando o Edital nº 14/2012/GSCP de 16.06.2012, do Egrégio Tribunal 

de Justiça, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 8813, em 

17.05.2012 e c.c. Edital nº 11/2018-CA deste Juízo, disponibilizado no 

Diário da Justiça Eletrônico nº 10307, em 01/08/2018; Considerando que a 

data designada para aplicação do teste seletivo coincidiu com a do Pleito 

Eleitoral 2018; Considerando a decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Providências nº 1844-48.2018.811.0009, que designa nova data para 

aplicação dos testes seletivos para Estágio Curricular Remunerado de 

Nível Médio e Superior (Direito) para o Fórum da Comarca de Colíder; pelo 

presente edital TORNO PÚBLICA A REDESIGNAÇÃO da data para 

aplicação das provas do Teste Seletivo para Estágio Curricular 

Remunerado de Nível Médio e Superior (Direito), que ocorrerão no dia 14 

de outubro de 2018, no período das 09h às 12h, na Faculdade de Colider- 

FACIDER, sito à Avenida Senador Júlio Campos, nº 995, Loteamento 

Trevo, CEP: 78500-000, Colider-MT.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico.

Colíder/MT, 2 de outubro de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001257-09.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FATIMA OLIVI PERES (REQUERIDO)

JOSE PERES DURAN (REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 15177500. COLÍDER, 2 de outubro de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001061-39.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. B. (AUTOR(A))

G. R. G. (AUTOR(A))

M. V. R. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. D. S. (ADVOGADO(A))

P. G. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: Intimação da Advogada nomeada, Dr.ª Elisângela Peral da 

Silva - OAB/MT 13.404, de que foi expedida a Certidão de Honorários 

conforme id. 15686504, estando apta a ser impressa. Colider/MT, 02 de 

outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 96078 Nr: 3347-12.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDSS, SDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB:11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

executada foi citada, contudo, 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.

 Condeno a parte exequente em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

 Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de contestação.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

cautelas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT.

 Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93556 Nr: 1736-24.2015.811.0009

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->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: GVDDN, MD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 De início, considerada a peculiaridade local, cidadãos humildes e de baixo 

poder aquisitivo, bem ainda o fato de se tratar de execução de parcelas 

atrasadas de verba alimentar, por representar quantia total tacanha, o que 

a presumir a insuficiência de recursos, nos termos do § 3º, do art. 99, do 

NCPC, DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça à parte executada.

E, compulsando os autos, verifica-se que a parte executada efetuou o 

pagamento do débito alimentar, razão pela qual a parte exequente 

manifestou-se pela extinção do feito.

No cerne, considerando a quitação da obrigação, objeto da presente ação, 

a extinção do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, com análise de mérito, 

nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento de custas e despesas 

processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

Cientifique-se o Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49538 Nr: 259-73.2009.811.0009

 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.

 Compulsando os autos, verifica-se que o patrono da parte exequente foi 

devidamente intimada para que desse o regular prosseguimento ao feito.

 Em razão da sua inércia, expediu-se mandado de intimação pessoal para 

que aquela desse prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 E, mesmo intimada pessoalmente para dar o devido impulso processual, o 

polo ativo não se manifestou ou tomou as providências cabíveis, não 

podendo o feito aguardar indefinidamente a sua manifestação.

 Ante o exposto, com a desídia da parte exequente, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do 

NCPC.

 Condeno a parte exequente ao pagamento de custas e despesas 

processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

 Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando que 

a parte executada devidamente citada não apresentou qualquer 

manifestação no processo.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 42081 Nr: 3178-40.2006.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA MOREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Consoante certidão retro, a parte autora foi intimada pessoalmente para 

dar prosseguimento ao feito e quedou-se inerte.

 Ante o exposto, diante da desídia da autora, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC.

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência do polo passivo.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT.

Publique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49701 Nr: 416-46.2009.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT 10661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido 

de desistência da ação.

 Considerando que, nos termos do art. 485, § 4º, 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.

Proceda-se à baixa da restrição judicial no Registro Nacional de Veículos 

Automotores, nos termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, se 

houver.

Caso haja mandado de busca e apreensão em aberto, seja este 

imediatamente devolvido, independente de cumprimento.

Indefiro a expedição de ofícios ao SERASA e ao CIRETRAN para eventuais 

baixas, por se tratar de incumbência do(a) próprio(a) interessado(a), caso 

haja o pedido.

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo.

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.
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Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95796 Nr: 3152-27.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E ALLAN MARÇAL, EVANDRO ALLAN 

MARÇAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:OAB/MT 13.311, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19483/0-MT

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

803,87 (oitocentos e três reais e oitenta e sete centavos), a que foi 

condenado. Este valor deverá ser lançado na guia única de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento de guia de custas e R$ 390,47 (trezentos e 

noventa reais e quarenta e sete centavos) para fins da guia de taxa 

judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item 

CUSTAS e incluir o valor e clicar no item TAXA e preencher o valor da 

taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do Fórum 

da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93396 Nr: 1603-79.2015.811.0009

 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: ELISEBA ANA CARBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT/ 16.846-A

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

650,69 (seiscentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos), a que 

foi condenado. Este valor deverá ser lançado na guia única de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento de guia de custas e R$ 237,40 (duzentos e 

trinta e sete reais e quarenta centavos) para fins da guia de taxa 

judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item 

CUSTAS e incluir o valor e clicar no item TAXA e preencher o valor da 

taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do Fórum 

da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001545-54.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. B. (REQUERENTE)

N. T. P. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. L. M. B. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 da Segunda Vara e na decisão retro.Devido a este 

juízo não ter em seu quadro funcional conciliador no Cejusc credenciado 

no Tribunal e com o intuito de contribuir para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses. 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 05/11/2018, às 15h40min a 

ser realizada pela Magistrada deste juízo. Ficando os advogados desde já 

intimados para comparecem a solenidade devidamente acompanhados 

com as partes.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000988-67.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA RODRIGUES (AUTOR(A))

REGINALDO RUEDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON NUNES DA SILVA (RÉU)

 

intimação do(a) advogado(a) da parte Autora, acerca da decisão proferida 

nos autos e para que 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 e Intimação do requerido a ser 

expedido nos autos, devendo o comprovante do recolhimento ser juntado 

nos presentes autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000340-87.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART (ADVOGADO(A))

ALINE MARTINS DE BRITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000340-87.2018.8.11.0009. AUTOR(A): ALINE 

MARTINS DE BRITO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. Ante ao transcurso do prazo para a requerida apresentar 

contestação encerrar em data posterior ao da audiência anteriormente 

aprazada, razão pela qual, REDESIGNO a presente solenidade para o dia 

06 de dezembro de 2018, às 16h50min. INTIMEM-SE. Às providências. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000108-75.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

ZENAIDE COSTA PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 
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DESPACHO Processo: 1000108-75.2018.8.11.0009. AUTOR(A): ZENAIDE 

COSTA PEREIRA RÉU: INSS Vistos, etc. Ante ao transcurso do prazo para 

a requerida apresentar contestação encerrar em data posterior ao da 

audiência anteriormente aprazada, razão pela qual, REDESIGNO a 

presente solenidade para o dia 06 de dezembro de 2018, às 16h10min. 

INTIMEM-SE. Às providências. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001236-67.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

JOSE SALVADOR PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001236-67.2017.8.11.0009. AUTOR(A): JOSE 

SALVADOR PEREIRA DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Ante ao transcurso do prazo para a 

requerida apresentar contestação encerrar em data posterior ao da 

audiência anteriormente aprazada, razão pela qual, REDESIGNO a 

presente solenidade para o dia 06 de dezembro de 2018, às 15h30min. 

INTIMEM-SE. Às providências. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57716 Nr: 2001-65.2011.811.0009

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, da parte 

dispositiva da sentença, a seguir transcrita: “(...)Assim, HOMOLOGO a 

desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Assim sendo, JULGO EXTINTO o feito proposto por 

Clarice Gonçalves Pereira, em desfavor de Raimundo José da Silva, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 267, VIII, do Código de 

Processo Civil. CONDENO a autora ao pagamento das custas processuais, 

porém, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do 

NCPC, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, na forma da lei. Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 

05 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.: 80299 Nr: 1263-43.2012.811.0009

 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: GILBERTO PEREIRA 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:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte autora, para que 

manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, no prazo de 

30 (trinta) dias, após o que, não havendo manifestação os autos serão 

arquivados.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112860 Nr: 2189-14.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JUNIOR MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA POLIDÓRIO - 

OAB:18875/0

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. Ante a ausência da 

advogada constituída, necessário se faz, a redesignação da audiência, 

até mesmo porque a defensoria pública local não faz audiência de réus 

assistidos por advogados contratados. Embora é direito do acusado ter 

advogado constituído de sua escolha, por tratar-se de autos de réu preso, 

também foi tentado entrar em contato com o Núcleo de Práticas Jurídicas – 

Facijur, eis que rotineiramente faz audiência nesta vara em substituição, 

porém, não se obteve êxito. Deste modo, REDESIGNO a audiência para o 

dia 26 de Outubro de 2018 às 13:30. Saem os presentes intimados. 

Requisite-se os policiais militares e o acusado. ”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111971 Nr: 1680-83.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 RECEBO a denúncia em todos os seus termos, por conseguinte:a)CITE-SE 

o acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10(dez) 

dias, consignando no instrumento citatório, expressamente, o contido no 

art. 396-A do CPP.b)Quedando-se inerte, desde que pessoalmente citado, 

ou acaso compareça para informar que não possui condição de constituir 

advogado, nomeio a Defensoria Pública Estadual para defendê-lo, 

concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo de 10 (dez) dias para 

apresentar resposta à acusação.c)Em relação aos requerimentos 

formulados pelo Ministério Público na cota, INDEFIRO apenas o pedido do 

item a), vez que o referido órgão dispõe de meios próprios para tais 

requisições e não comprovou a impossibilidade de fazê-las, o que faço 

com fundamento no artigo 129, da CF/88, artigo 26 da Lei 8.625/93 e do 

artigo 1.373, inciso II da CNGC/MT.d)Conforme exige o artigo 1.373, inciso 

III, da CNGC/MT, determino a comunicação do recebimento da denúncia ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, sendo o caso, a delegacia de 

policia de onde se originou o inquérito, bem como a alimentação do banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC);e)Após a 

r e s p o s t a  à  a c u s a ç ã o ,  n o v a  c o n c l u s ã o ; À s 

providências.Cumpra-se.Colíder/MT, 20 de Agosto de 2018.Maurício 

Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 105061 Nr: 1401-34.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO MARQUES, ANDRÉ APARECIDO 

LOPES DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1401-34.2017.811.0009 – Código nº. 105061

Decisão

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor dos acusados 

(fls. 154/155 e 158/159), 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 14 de março de 2019, às 

13h30min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório dos réus;
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 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, 

REQUISITANDO/OFICIANDO-SE as que forem necessárias, conforme o 

caso;

3) INTIMEM-SE os acusados, para que compareçam à audiência ora 

designada e ainda para serem interrogados;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Colíder-MT, 01 de outubro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113453 Nr: 2551-16.2018.811.0009

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Midiã Carbo Ferneda 

Borguetti - OAB:21097-O

 INTIMAÇÃO da advogada DRA. Midiã Carbo Ferneda Borguetti para que, 

no prazo de 03 dias devolva os autos na Secretaria, sob as penas do art. 

431 da CNGC e 234 do CPC, a seguir transcritos: Art. 431. 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. Art. 234. Os advogados 

públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público 

devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. § 1o É lícito a 

qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder prazo 

legal. § 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 

(três) dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo. § 3o Verificada a falta, o juiz 

comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa. § 4o Se a situação envolver 

membro do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia 

Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público 

responsável pelo ato.

§ 5o Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente 

responsável pela instauração de procedimento disciplinar contra o membro 

que atuou no feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107420 Nr: 2805-23.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN MARCELINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios

Nos termos da Portaria n. 001/2017 - GAB, item XXIV, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vista a defesa quanto a não 

localização da intimação da testemunha Iva Aparecido de Paula.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001554-50.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

RONALDO VENTURA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1001554-50.2017.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÕES REGULARES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RONALDO VENTURA DOS SANTOS 

POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Finalidade: INTIMAR 

a ( s )  p a r t e ( s )  r e q u e r e n t e ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a) legalmente constituído(a) nos 

autos, por todo o teor do recurso inominado (id- 15555944), para 

querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal. COLÍDER, 2 de 

outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001718-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONI EDISON RIBEIRO DA COSTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA Processo n. 1001718-78.2018.8.11.0009 Polo ativo: A.A. DE 

ALMEIDA - COMERCIO - ME Polo passivo: RONI EDISON RIBEIRO DA 

COSTA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o o dia 27 de 

novembro de 2018 às 16h40min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 14 de 

setembro de 2018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

Enviado à Internet/DJE em: _____________

Disponibilizado no DJE nº.: _____________

 Em: _____________________________________

Publicado em: ___________________________

PORTARIA Nº. 071/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO SOUSA MELO BENTO 

DE RESENDE, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 RESOLVE:

 Art. 1º - EXONERAR a servidora GABRIELA INDIANARA BERNARDI 

NUNES, Matrícula nº 36.544, da Função Comissionada de Assessora de 

Gabinete II, do Gabinete da 1ª Vara desta Comarca, com efeitos a partir de 

15/10/2018.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Comodoro-MT, 02 de outubro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73648 Nr: 563-48.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUPERCIO CREVELARO, SILVIA TANIA 

RIBEIRO MORAES CREVELARO, MARCELO AVALONE, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS, IRENE AMÂNCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FIDELIS DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT/8564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE C. OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:330.940/SP, MARCELO RULI - OAB:135305

 EDITAL DE CITAÇÃO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 69320 Nr: 2528-95.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO SANTA ELINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAYME VICENTE VALADARES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845, SAMANTHA 

MONTEIRO DE CARVALHO BITTENCOURT - OAB:147921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O-MT, SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14610/O

 Sentença. (...) Decido. (...) Verifica-se que a Constituição Federal e o 

Código de Mineração afirmam que a participação nos resultados da lavra é 

devida ao E ainda que tivesse realizado não a isentaria de realizar o 

pagamento a autora, já que a Constituição Federal dispõe expressamente 

que tal direito é do proprietário, bem como do fato de no período a posse 

dos grileiros era injusta, conforme debatido no item I da presente 

sentença. Assim, é garantido ao superficiário a participação no resultado 

da lavra, caso ele não seja o próprio minerador. Essa participação é de 

50% do valor apurado para a CFEM, conforme estabelecido pela legislação 

(Lei no 8.901/94). A participação do proprietário do solo no resultado da 

lavra constitui, para a empresa de mineração, pagamento de um royalty 

adicional que eleva em 50% o ônus da CFEM . Já constam nos autos 

relatório anual de lavra do ano base de 2010, 2011, 2012 e 2013, devendo 

as partes acostarem os dos anos de 2014, 2015 e 2016 para aferição do 

valor em sede de liquidação de sentença. IV – Dispositivo Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da presente demanda, 

estipulando a título de pagamento da renda pela ocupação da área no 

percentual correspondente a 5,5% de toda a produção bruta de ouro e o 

direito de participação dos resultados na lavra de 50% do valor apurado 

para o CFEM, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. 

Considerando que a decisão saneadora reconheceu a prescrição trienal, 

os levantamentos de valores terão como marco inicial a data de 

07/03/2011 e termo final 21/06/2016 (venda da propriedade). Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, o qual fixo 10% do valor da condenação, nos termos do 

artigo 98, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 63875 Nr: 2032-03.2013.811.0046

 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: VANDERLEI GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA 

APARECIDA RODRIGUES BERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:18406/A, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

MAURO ROSALINO BREDA - OAB:MT/14.687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MICHELE MARIE DE SOUZA - OAB:OAB/MT 9439-A, 

PRISCILA FERREIRA GALENO - OAB:13936

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração proposto por Agropastoril Comodoro 

nos autos de embargos de terceiros propostos por Vanderlei Giongo em 

face de Antônio dos Santos Beraldo.

Argumenta o embargante que possui legitimidade para propor tal recurso 

com base no artigo 996 do CPC.

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro 

prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem 

jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a 

decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir 

direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como 

substituto processual.

Pois bem, tenho que a decisão embargada não merece reparo, afinal o 

contrato firmado entre o autor da inicial (Vanderlei Giongo) e o embargante 

(Agropastoril Comodoro) se encontra controverso nos autos, razão pela 

qual se justifica o depósito referente ao valor do contrato em juízo.

Ressalto ainda que o enorme embargo de declaração solicita na prática 

que este magistrado antecipe o mérito dos autos, porém neste momento 

isso se torna impraticável, sendo que apenas ao se proferir a sentença é 

que o mérito será resolvido.

Assim sendo, julgo improcedentes os embargos de declaração.

 Por fim, intimem-se as partes para que apresentem as alegações finais.

 P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 10786 Nr: 970-74.2003.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MARIA, ALVARINA JORNANI MARIA, 

SÉRGIO DAL PRÁ, ADNIR ROGÉRIO MARIA, SELOI DA SILVA MARIA, 

DULCE MARIA DAL PRÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELCIO PANNEBECKER, CLENI MARIA 

PANNEBECKER, ODELCIO ARTUR PANNEBECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que o juízo determinou em 

18/10/11 a expedição do mandado de reintegração de posse, porém até 

hoje tal ordem não foi cumprida em razão de diversas situações ocorridas 

nos autos.

Considerando que na presente data, conforme certificado nos autos, uma 

pessoa que não é inscrita perante a OAB tentou retirar os autos em carga 

e tendo em vista que em breve a reintegração de posse será realizada 

DETERMINO que os autos sejam mantidos em cartório até a realização da 

reintegração de posse, sendo proibida a retirada do processo em carga 

para se evitar eventual extravio que possa atrapalhar a atuação do perito 

judicial.

 Ressalto que a proibição é completamente proporcional vez que há anos 

se busca cumprir a sentença que transitou em julgado, porém desde 2011 

a sentença ainda não foi cumprida.

 Deve ser dito ainda que fica autorizada a vista dos autos em cartório a fim 

de que as partes não aleguem que lhes foi cerceado o direito de acessar 

o processo.

 Fica autorizado o perito judicial fazer carga dos autos caso necessite 

para cumprir a reintegração de posse.

 Deve o gestor certificar tal proibição na capa dos autos.

P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119123 Nr: 1636-50.2018.811.0046

 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: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O TELHAR AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MOREIRA DE 

ALMEIDA - OAB:5882, ANDRE LUIZ BOMFIM - OAB:14533

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 
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apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121928 Nr: 2907-94.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANITA NAMBIKUARA SAWENTESU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CETELEM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122532 Nr: 3175-51.2018.811.0046

 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: PAULINA NAMBIKUARA WAKALITESU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73648 Nr: 563-48.2015.811.0046

 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: VANDERSON GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUPERCIO CREVELARO, SILVIA TANIA 

RIBEIRO MORAES CREVELARO, MARCELO AVALONE, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS, IRENE AMÂNCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FIDELIS DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT/8564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE C. OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:330.940/SP, MARCELO RULI - OAB:135305

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte autora para retirar nesta 

secretaria a Carta Precatória expedida no presente feito com o fim de 

promover a devida distribuição no Juízo Deprecado, devendo ainda, no 

prazo legal, comprovar nos autos a distribuição.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73648 Nr: 563-48.2015.811.0046

 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: VANDERSON GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUPERCIO CREVELARO, SILVIA TANIA 

RIBEIRO MORAES CREVELARO, MARCELO AVALONE, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS, IRENE AMÂNCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FIDELIS DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT/8564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE C. OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:330.940/SP, MARCELO RULI - OAB:135305

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INCERTOS E DESCONHECIDOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Descrição do Imóvel Usucapiendo: Parte integrante do imóvel rural 

denominado Fazenda Progresso, com 1.060.4835 HÁ, localizada no 

Município de Rondolândia.

Despacho/Decisão: Código 73648.Vistos.Em relação ao pedido de fls. 396 

feito pela AGU, defiro o prazo de mais 90 dias para que a União se 

manifeste no feito. A autora fala pela paridade de armas, porém o 

interesse público deve ser considerado, ainda mais considerando que os 

imóveis de propriedade da fazenda pública não podem ser usucapidos. 

Manifeste a senhora gestora se o edital de citação foi feito nos termos do 

artigo 257, II do CPC, conforme manifestação da parte autora às fls. 

403.Defiro o pedido de fls. 403, que reitera pedido feito na inicial para que 

a AGROPECUÁRIA CENTRO SUL seja citada por meio de carta de citação, 

salvo se a senhora gestora certificar que tal parte já foi citada em outro 

momento processual.Defiro o pedido de fls. 403, para determinar a citação 

da confinante IRENE AMÂNCIO DA SILVA, a Rua N, Quadra 07, Lote 09, 

bairro Distrito Industrial, CEP: 78.098-400, município de Cuiabá/MT, por meio 

de carta precatória, cujo preparo já teria sido realizado.Defiro o pedido de 

fls. 403, para determinar a citação do confinante MARCELO AVALONE, 

que atualmente reside na Rua Buenos Aires, 530, Apartamento 1901, 

Jardim das Américas, município de Cuiabá/MT, por meio de carta 

precatória. Determino que a senhora gestora certifique se o município de 

Rondolândia já foi intimado. Caso ainda não tenha sido, desde já autorizo a 

remessa eletrônica dos autos.Defiro também o pedido da autora para seja 

oficiado sobre a presente demanda, o Cartório do 6º Ofício da Comarca de 

Cuiabá/MT, ordenando a este, que averbe à margem da MATRÍCULA 1.901 

(objeto da demanda) a informação da existência desta ação.P. I. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Comodoro/MT, 2 de maio de 

2018.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz 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, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 02 de outubro de 2018

João Victor Ladeia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000219-79.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DONIZETI SANCHEZ (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APPARECIDO SANCHEZ (DEPRECADO)

 

Fica a parte interessada no cumprimento da carta precatória intimada a 

comprovar o pagamento da diligência do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000219-79.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DONIZETI SANCHEZ (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APPARECIDO SANCHEZ (DEPRECADO)

 

A propósito da carta precatória para avaliação e praceamento, fica a parte 

exequente intimada a comprovar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, conforme tabela própria da sala dos oficiais, nos termos da 

portaria n. 39/2015, disponibilizada no DJE n. 9.543, em 27/05/2015, às fls. 

764/765. Sendo R$ 593,00 (quinhentos e noventa e três reais) referente à 
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uma diligência para avaliação na Gleba Fazenda Realeza do Guaporé II.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88264 Nr: 1593-84.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO FAUSTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 88264

Vistos.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em desfavor de RENATO FAUSTINO 

DA SILVA todos devidamente qualificados.

Juntou documentos.

Liminar deferida nos autos de ref. 04.

 Após cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado pela 

parte autora de ref. 33.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 A desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, 

que possibilita a extinção do processo, sem resolução de mérito, até a 

prolação da sentença.

 Tendo em vista que parte autora requer a desistência da ação antes da 

apresentação de contestação pela parte requerida, desnecessária a 

intimação do requerido conforme norma processual civil.

 No caso em tela, conforme se verifica nos autos, a citação do requerido 

nem chegou a se efetivar, e, portanto sequer foi oportunizado prazo para 

apresentação de contestação, não havendo, portanto, necessidade de 

intimação do requerido para que seja deferida a desistência da presente 

ação.

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Revogo a liminar proferida nos presentes autos.

 Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. C.

Comodoro-MT, 01 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67598 Nr: 1171-80.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCCAS SPADER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL VASCONCELOS - 

OAB:16731-B/MT

 Impulsiono o presente feito para intimar a defesa para apresentação de 

alegações finais, na forma do art. 403, §3º, CPP.

 Raquel Gonzalez

TJ/MT9886

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67770 Nr: 1316-39.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA APARECIDA DOS SANTOS BOZOKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATO-GROSSENSES 

S.A CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Impulsiono o feito para intimar as partes que o perito do Juízo indicou a 

data de 16/10/2018 às 16h no Fórum da Comarca de Comodoro/MT para a 

instalação dos trabalhos periciais.

 Intimo ainda as partes a apresentarem até a data, horário e local acima 

indicado, em VIA FÍSICA ORIGINAL os documentos a seguir:

Parte Requerida: ORIGINAL do documento denominado "Termo de 

Ocorrência" no qual consta a assinatura questionada.

 Parte Requerente: CÓPIA em TAMANHO NATURAL, COLORIDA e 

AUTENTICADA (destacando e livrando os campos de carimbos e selos de 

autenticação), dos documentos oficiais, que são: Carteira de Identidade - 

RG, Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, Título de Eleitor - TE, 

Passaporte, Indique nos Autos, Bancos e Cartórios de Registro onde 

possua CARTÃO DE ASSINATURA, Entre outros documentos que 

entenderem ser oportunos e colaborativos aos cortejos periciais;

 Intimar ainda a parte REQUERENTE para compareça perante a serventia 

judiciária do CARTÓRIO DA 2ª VARA da Comarca de Comodoro/MT na 

data e horário acima indicardo para a realização da COLETA DO PADRÃO 

GRÁFICO.

Raquel Gonzalez

TJ//MT9886

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68349 Nr: 1762-42.2014.811.0046

 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: MODESTO MARAFON, VENTILINA MARAFON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FAZENDA NACIONAL, FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL, JAIRO DE PAULA E SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:MT-4816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a contestação apresentada pela Fazenda Pública 

Estadual, impulsiono o feito para intimar os autores para, querendo, 

impugnar no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35513 Nr: 208-77.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO PRANDES - ME, ARIANE 

QUEIROZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE QUEIROZ DOS 

SANTOS - OAB:10.299/MT

 Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONHEÇO, 

mas NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos por negativa geral. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios considerando o 

resultado da presente demanda. Após o decurso do prazo para 

interposição de recurso cabível, determino o prosseguimento da execução 

até seus ulteriores termos.P. I. C.Comodoro-MT, 28 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.: 61418 Nr: 3234-49.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CEMAYER INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE CERÂMICAS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:6780/MT, JORGE AMADIO F. LIMA - OAB:MT-4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.
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Tendo em vista que foi efetuado o depósito pelo arrematante e assinado o 

auto de arrematação, mister faz necessário a expedição da carta de 

arrematação (CPC , art. 693 , parágrafo único).

Deste modo expeça-se carta de arrematação ao arrematante nos moldes 

do art. 703, CPC.

Expeça-se mandado de imissão de posse.

Após, intimem-se a parte exequente para manifestação no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 28 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.: 435 Nr: 382-09.1999.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRARO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wylerson Verano de A. Sousa - 

OAB:3968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Determino a suspensão do feito pelo prazo de 90(noventa) dias, para o fim 

de concluir o procedimento administrativo de migração da CDA.

 Decorrido o prazo solicitado, intime-se o requerente para que promova o 

andamento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e 

seguintes da CNGC/MT.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 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.: 69237 Nr: 2455-26.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONESIO ANTONIO ORTOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONT ZAMO - OAB:17.347-A

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução fiscal interposta pela Fazenda Nacional em 

face de Deonesio Antônio Ortolan.

Compulsando os autos, vislumbro que a parte executada foi citada da 

presente demanda, e as partes compuseram acordo.

 Derradeiramente requereu a parte exequente à suspensão do feito até o 

seu integral cumprimento, sendo que após a quitação das parcelas, será 

requerido a extinção do feito.

É o relato do necessário.

DETERMINO a suspensão do processo por 1 (um) ano e o consequente 

arquivamento por mais 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 40 da lei 

6830/80.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 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.: 61437 Nr: 3254-40.2012.811.0046

 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: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SUMENSARI, LUIS HENRIQUE SUMENSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Corrêa de Souza - 

OAB:12664, DENNER B MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A, 

giancarlo joão fernandes - OAB:13240, LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

exordial, nos termos do inc. I do art. 487, CPC. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

de sucumbência que fixo em 20% do valor atualizado da causa. Após, 

advindo o trânsito em julgado e não havendo pedido de cumprimento de 

sentença em 15(quinze) dias, arquivem-se os autos.P. I. C.Comodoro-MT, 

01 de outubro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61880 Nr: 3749-84.2012.811.0046

 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: FELIX UMBERTO SIMONETI, PAULO CESAR FAVARO 

MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO PINTO DA LUZ, RICARDO CHAVES 

HERREIRA, IZAEL APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT-7.216, GILSON TEIXEIRA CAMPOS - OAB:7591-B, 

HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:MT-11.405, Thallyta de 

Oliveira Seifert - OAB:18293 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON RONDON OURIVES - 

OAB:4998MT

 VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Determino a suspensão do feito pelo prazo de 90(noventa) dias, tendo em 

vista a possibilidade de composição entre as partes.

 Decorrido o prazo solicitado, intime-se o requerente para que promova o 

andamento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e 

seguintes da CNGC/MT.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 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: 8010323-45.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALENCAR - CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Cordeiros Advogados (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA COMODORO LTDA - ME (REQUERIDO)

ELIANA DA COSTA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010323-45.2016.8.11.0046. REQUERENTE: ALENCAR - CONTABILIDADE 

LTDA - ME REQUERIDO: CERAMICA COMODORO LTDA - ME Vistos. 

Considerando a conversão do julgamento em diligência, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 19 de outubro de 2018, às 14h10min. 

As testemunhas comparecerão independentes de intimação, podendo ser 

levadas pelas partes que as arrolaram (art. 34 da Lei n. 9.099/1995), no 

entanto, em caso de requerimento de intimação, deverá ser feito até o 

prazo de dez dias antes da audiência. Consigno que a audiência será 

presidida pela Juíza leiga deste Juizado Especial. Intimem-se as partes 

Expeça-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 28 de Setembro de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010323-45.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALENCAR - CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Cordeiros Advogados (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA COMODORO LTDA - ME (REQUERIDO)

ELIANA DA COSTA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010323-45.2016.8.11.0046. REQUERENTE: ALENCAR - CONTABILIDADE 

LTDA - ME REQUERIDO: CERAMICA COMODORO LTDA - ME Vistos. 

Considerando a conversão do julgamento em diligência, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 19 de outubro de 2018, às 14h10min. 

As testemunhas comparecerão independentes de intimação, podendo ser 

levadas pelas partes que as arrolaram (art. 34 da Lei n. 9.099/1995), no 

entanto, em caso de requerimento de intimação, deverá ser feito até o 

prazo de dez dias antes da audiência. Consigno que a audiência será 

presidida pela Juíza leiga deste Juizado Especial. Intimem-se as partes 

Expeça-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 28 de Setembro de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-76.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO (ADVOGADO(A))

CELIO CANDIDO DIAS (REQUERENTE)

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1000398-76.2018.8.11.0046 Valor da causa: 

$38,000.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: CELIO CANDIDO DIAS Endereço: SITIO AGUAS 

CLARAS, ZONA RURAL, NOVA LACERDA - MT - CEP: 78243-000 POLO 

PASSIVO: Nome: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Endereço: desconhecido Senhor Requerido: O presente expediente tem 

por finalidade a intimação e cumprimento da decisão exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, conforme segue: 

"Vistos. Em virtude do descumprimento reiterado por parte do requerido, 

fixo desde logo multa por descumprimento, no valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), a vigorar a partir do primeiro dia subsequente a este despacho 

em caso de descumprimento da decisão inicial, sem prejuízo da majoração 

da multa em caso de recalcitrância. Intime-se o requerido pessoalmente e 

na pessoa do seu advogado. No mais, cumpra-se na íntegra a decisão 

anterior.Intime-se.Cumpra-se. (assinado por certificação digital)Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior. Juiz de Direito COMODORO, 2 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Lucieni Rezende Garcia Borges 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-52.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO (ADVOGADO(A))

BRUNA TURISMO E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 1000085-52.2017.8.11.0046 Polo Ativo: 

BRUNA TURISMO E TRANSPORTE Polo Passivo: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais 

foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “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). Considerando que os 

elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a 

formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, não havendo 

necessidade de audiência de instrução e julgamento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais ajuizada pela parte Promovente em face da Promovida, 

todos devidamente qualificados nos autos, objetivando a determinação 

judicial para que a Ré realize o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) a título de danos morais. Aduziu a parte Promovente que em razão 

das faturas atrasadas referentes aos meses de abril e maio de 2017, na 

data de 02/06/2017 (sexta-feira) a parte Promovida realizou corte de 

energia elétrica em seu estabelecimento comercial, sem aviso prévio de 

suspensão, sendo o serviço restabelecido na segunda-feira por volta de 

11h30m, e que tal fato lhe ocasionou danos de ordem moral. Realizada 

audiência de tentativa de conciliação, esta restou inexitosa em razão de 

ausência de acordo. A Promovida apresentou contestação 

tempestivamente, alegou ausência de direito da parte Promovente, que o 

corte se deu de forma legitima devido a inadimplência, e que o consumidor 

foi previamente notificado da suspensão do serviço. O Promovente 

apresentou impugnação, ratificando os termos da inicial. É a sua do 

essencial. MOTIVAÇÃO Encontra-se a presente lide, sob a esfera dos 

direitos tutelados pelo Código e Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência da parte Promovente com relação à empresa Promovida, 

inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar, passo a análise do mérito e constato que a pretensão da parte 

Promovente merece parcial acolhimento. Eis os motivos, A parte 

Promovente diz na inicial que o corte de energia elétrica ocorreu na sua 

Unidade Consumidora em decorrência de faturas não pagas, 

argumentando, porém, que não foi notificada da suspensão, e que esta 

ocorreu de forma ilegítima, o que lhe causou danos de ordem moral. Pois 

bem, em análise da fatura juntada pela Promovente (Id. 8105722), 

referente ao vencimento em 24/05/2017, constato que o consumidor foi 

notificado quanto ao atraso da fatura com vencimento em 26/04/2017, 

nada dispondo sobre aviso de corte. Conforme narrado pela Promovente, 

a suspensão do serviço se deu em decorrência de inadimplência, 

entretanto, para que tal ato esteja revestido de legalidade, a 

concessionária deve adotar todas as providências necessárias 

transcritas na Legislação que a rege. Constata-se que a Promovida não 

notificou previamente o consumidor quanto à suspensão do serviço na 

data de 02/06/2017, descumprindo com a Legislação vigente. A Lei n. 

8.987/1995, ao dispor sobre o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos, previsto no artigo 175 da CF/88, traz a 

definição do que se considera “serviço adequado” e estabelece duas 

hipóteses de legitimação da interrupção, dentre elas, hipóteses de 

inadimplência do usuário. Vejamos: Art. 6º - Toda concessão ou 

permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno 

atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas 

pertinentes e no respectivo contrato. § 3o Não se caracteriza como 

descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência 

ou após prévio aviso, quando: II - por inadimplemento do usuário, 

considerado o interesse da coletividade. Ainda na citada Lei em seu artigo 

7º, consagra, expressamente, a aplicação da Lei nº 8.078/90 aos 

serviços públicos: Art. 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 11 

de setembro de 1990, são direitos e obrigações dos usuários: I - receber 

serviço adequado; Prescreve o Código de Defesa do Consumidor: Art. 6º. 

São direitos básicos do consumidor: (...) X - a adequada e eficaz 

prestação dos serviços públicos em geral. (...) Art. 22. Os órgãos 

públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou 

sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou 

parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 

compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 
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prevista neste código. Ainda, nos termos da resolução 414 da ANEEL, 

artigo 173, I, “b”: Art. 173. Para a notificação de suspensão do 

fornecimento à unidade consumidora prevista na III deste Capítulo, a 

distribuidora deve observar as seguintes condições: I – a notificação seja 

escrita, especifica e com entrega comprovada ou, alternativamente, 

impressa em desta na própria fatura, com antecedência mínima de: (...) b) 

15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento. (...) Sob tal perspectiva, 

mostrou-se totalmente indevida a suspensão do fornecimento de energia, 

que ocorreu de forma contrária ao disposto na Legislação vigente. Ainda, 

conforme se constata, o corte se deu numa sexta-feira, o que é vedado 

pela Legislação Municipal de n. 1.448/2013. Art. 1º. Pela presente lei fica 

proibido às concessionárias de fornecimento de energia elétrica e 

fornecimento de água, no âmbito do município de Comodoro, o corte no 

fornecimento dos respectivos serviços, por motivo de inadimplência de 

seus consumidores, nas sextas - feiras, aos sábados, domingos e 

feriados municipais, estaduais e nacionais, bem como no último dia útil 

antecedente aos referidos feriados. ... Art. 3º. Ao consumidor que tiver 

suspenso o fornecimento de água e energia elétrica, no caso mencionado 

no art. 1º, e nos dias especificados, fica assegurado, além das sanções 

administrativas cabíveis, o direito de acionar judicialmente a empresa 

concessionária a título de perdas e danos. O agir sem cercar-se das 

cautelas necessárias, impõe ao fornecedor de serviço o ônus de arcar 

com os riscos de sua atividade empresarial. Trata-se de falha na 

prestação de serviço que sujeita a Promovida à responsabilidade objetiva, 

nos termos do artigo 14 do CDC. Diante das situações expostas, constato 

que os fatos e provas coligidas são determinantes para condenação da 

Promovida ao pagamento de indenização pelos prejuízos morais sofridos 

pela Promovente, posto que, violado o princípio constitucional descrito no 

artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal: “Art. 5º - (...) X - São 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação. “ O dano moral consubstancia-se na lesão aos “direitos 

da personalidade”, ofendem-se assim, a dignidade da pessoa humana, 

seu íntimo, sua honra, sua reputação, seus sentimentos de afeto, porém a 

pessoa jurídica também sofre dano moral, quando sua imagem e em seu 

bom nome comercial, que se consubstanciam em atributos “externos” , 

são atingidos. Prescreve o artigo 52 do Código Civil: “Art. 52. Aplica-se às 

pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da 

personalidade.” Ainda, em jurisprudência do STJ: “A pessoa jurídica pode 

sofrer dano moral.” Pelos documentos acostados à exordial, resta nítido o 

dano moral vivenciado pela parte Promovida que ficou sem energia em seu 

estabelecimento comercial de sexta-feira a segunda-feira, sendo 

restabelecido apenas às 11h30m deste dia. É pacífico o entendimento 

doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como 

é o caso em tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, 

bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o 

evento danoso e a culpa, que restaram devidamente caracterizados. A 

falha na prestação do serviço evidenciada da prova dos autos, 

indubitavelmente ultrapassa a barreira do suportável pelo cidadão comum. 

A figura do dano moral é apenas uma consequência lógica e inevitável da 

sucessão de incômodos causados pela conduta da Promovida, pela 

quebra da paz social da Promovente que se trata de empresa de pequeno 

porte. O Código Civil Brasileiro, através do disposto nos artigos. 186 e 927 

são aplicáveis ao caso em tela: "Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito" (...) 

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo." A jurisprudência não diverge quanto à 

existência do dever de reparar do dano, em casos análogos: 

“FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ANTERIOR, RECONHECENDO 

INDEVIDO O CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA 

AUTORA. Redução do valor da indenização por dano moral para R$ 

5.000,00 com correção monetária a partir da data do acórdão (Súmula 362 

do STJ). Juros de mora a partir da citação por se tratar de ilícito contratual. 

Honorários de 20% sobre o valor do débito. Apelo provido em parte. (TJSP 

- APL: 10189316720148260576, Relator: ALFREDO ATTIE JÚNIOR, DÉCIMA 

SEGUNDA CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE DIREITO PRIVADO, Data de 

Publicação: 14/07/2015) APELAÇÕES CÍVEIS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INADIMPLÊNCIA DE 

FATURA MENSAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CORTE INDEVIDO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. Em que pese seja legítima a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica em face do inadimplemento das faturas 

mensais do usuário, a legislação que rege a matéria exige a prévia 

notificação do consumidor de que a energia será cortada. - No caso 

concreto, a concessionária não logrou comprovar a notificação do autor 

para que efetuasse o pagamento sob pena de suspensão na prestação 

do serviço. - A suspensão indevida do serviço de energia elétrica 

configura dano moral in re ipsa, prescindindo comprovação objetiva a sua 

ocorrência. - O valor do quantum fixado a título de dano moral, no caso R$ 

5.000,00, não se mostra nem tão baixo - Assegurando o caráter 

repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais - Nem tão 

elevado - A ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa, além de 

estar dentre os parâmetros estabelecidos por este tribunal em casos 

semelhantes negado seguimento aos recursos. (TJRS - AC: 

06438743020108217000, Relator: MARILENE BONZANINI BERNARDI, 

VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2015) É 

indiscutível que o corte no fornecimento de energia elétrica causa abalo 

moral, humilhações, inconveniências e dissabores, que ultrapassam a 

normalidade. Por sua vez, o instituto jurídico do dano moral ou 

extrapatrimonial tem três funções básicas: compensar alguém em razão 

de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima, punir o agente 

causador do dano, e, por último, dissuadir e/ou prevenir nova prática do 

mesmo tipo de evento danoso, cuja prevenção ocorre tanto de maneira 

pontual em relação ao caso concreto, como também de forma ampla para 

a sociedade com um todo, podendo ser representada por três verbos: 

compensar, punir e dissuadir. No que pertine ao “quantum” a ser 

indenizado, sopesando o bem jurídico ofendido, a posição socioeconômica 

da vítima e do agente causador do dano, a repercussão social e pessoal, 

a possibilidade de superação psicológica do dano, a extensão da ofensa 

moral e/ou material, duração dos seus efeitos, o potencial inibitório do 

valor estabelecido, evitando-se o enriquecimento ilícito, entendo que o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra suficiente para reparar 

os prejuízos sofridos pela parte Promovente, assegurando o caráter 

repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais. 

DISPOSITIVO POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com arrimo no que dispõe o 

inciso I do artigo 487, do CPC, para CONDENAR a Promovida a pagar à 

Promovente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização 

pelos danos morais suportados por esta, corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir da publicação desta decisão, com acréscimo de juros legais, 

de 1% desde a citação. Sem custas e honorários advocatícios, em razão 

do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE. Submeto o presente Projeto de Sentença ao MM. Juiz de 

Direito Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro/MT, 18 de setembro de 

2018. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-52.2017.8.11.0046
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OSMAR LUIZ PRETTO (ADVOGADO(A))

BRUNA TURISMO E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)
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Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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SENTENÇA Número do Processo: 1000085-52.2017.8.11.0046 Polo Ativo: 

BRUNA TURISMO E TRANSPORTE Polo Passivo: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais 

foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 
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comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “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). Considerando que os 

elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a 

formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, não havendo 

necessidade de audiência de instrução e julgamento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais ajuizada pela parte Promovente em face da Promovida, 

todos devidamente qualificados nos autos, objetivando a determinação 

judicial para que a Ré realize o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) a título de danos morais. Aduziu a parte Promovente que em razão 

das faturas atrasadas referentes aos meses de abril e maio de 2017, na 

data de 02/06/2017 (sexta-feira) a parte Promovida realizou corte de 

energia elétrica em seu estabelecimento comercial, sem aviso prévio de 

suspensão, sendo o serviço restabelecido na segunda-feira por volta de 

11h30m, e que tal fato lhe ocasionou danos de ordem moral. Realizada 

audiência de tentativa de conciliação, esta restou inexitosa em razão de 

ausência de acordo. A Promovida apresentou contestação 

tempestivamente, alegou ausência de direito da parte Promovente, que o 

corte se deu de forma legitima devido a inadimplência, e que o consumidor 

foi previamente notificado da suspensão do serviço. O Promovente 

apresentou impugnação, ratificando os termos da inicial. É a sua do 

essencial. MOTIVAÇÃO Encontra-se a presente lide, sob a esfera dos 

direitos tutelados pelo Código e Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência da parte Promovente com relação à empresa Promovida, 

inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar, passo a análise do mérito e constato que a pretensão da parte 

Promovente merece parcial acolhimento. Eis os motivos, A parte 

Promovente diz na inicial que o corte de energia elétrica ocorreu na sua 

Unidade Consumidora em decorrência de faturas não pagas, 

argumentando, porém, que não foi notificada da suspensão, e que esta 

ocorreu de forma ilegítima, o que lhe causou danos de ordem moral. Pois 

bem, em análise da fatura juntada pela Promovente (Id. 8105722), 

referente ao vencimento em 24/05/2017, constato que o consumidor foi 

notificado quanto ao atraso da fatura com vencimento em 26/04/2017, 

nada dispondo sobre aviso de corte. Conforme narrado pela Promovente, 

a suspensão do serviço se deu em decorrência de inadimplência, 

entretanto, para que tal ato esteja revestido de legalidade, a 

concessionária deve adotar todas as providências necessárias 

transcritas na Legislação que a rege. Constata-se que a Promovida não 

notificou previamente o consumidor quanto à suspensão do serviço na 

data de 02/06/2017, descumprindo com a Legislação vigente. A Lei n. 

8.987/1995, ao dispor sobre o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos, previsto no artigo 175 da CF/88, traz a 

definição do que se considera “serviço adequado” e estabelece duas 

hipóteses de legitimação da interrupção, dentre elas, hipóteses de 

inadimplência do usuário. Vejamos: Art. 6º - Toda concessão ou 

permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno 

atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas 

pertinentes e no respectivo contrato. § 3o Não se caracteriza como 

descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência 

ou após prévio aviso, quando: II - por inadimplemento do usuário, 

considerado o interesse da coletividade. Ainda na citada Lei em seu artigo 

7º, consagra, expressamente, a aplicação da Lei nº 8.078/90 aos 

serviços públicos: Art. 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 11 

de setembro de 1990, são direitos e obrigações dos usuários: I - receber 

serviço adequado; Prescreve o Código de Defesa do Consumidor: Art. 6º. 

São direitos básicos do consumidor: (...) X - a adequada e eficaz 

prestação dos serviços públicos em geral. (...) Art. 22. Os órgãos 

públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou 

sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou 

parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 

compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 

prevista neste código. Ainda, nos termos da resolução 414 da ANEEL, 

artigo 173, I, “b”: Art. 173. Para a notificação de suspensão do 

fornecimento à unidade consumidora prevista na III deste Capítulo, a 

distribuidora deve observar as seguintes condições: I – a notificação seja 

escrita, especifica e com entrega comprovada ou, alternativamente, 

impressa em desta na própria fatura, com antecedência mínima de: (...) b) 

15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento. (...) Sob tal perspectiva, 

mostrou-se totalmente indevida a suspensão do fornecimento de energia, 

que ocorreu de forma contrária ao disposto na Legislação vigente. Ainda, 

conforme se constata, o corte se deu numa sexta-feira, o que é vedado 

pela Legislação Municipal de n. 1.448/2013. Art. 1º. Pela presente lei fica 

proibido às concessionárias de fornecimento de energia elétrica e 

fornecimento de água, no âmbito do município de Comodoro, o corte no 

fornecimento dos respectivos serviços, por motivo de inadimplência de 

seus consumidores, nas sextas - feiras, aos sábados, domingos e 

feriados municipais, estaduais e nacionais, bem como no último dia útil 

antecedente aos referidos feriados. ... Art. 3º. Ao consumidor que tiver 

suspenso o fornecimento de água e energia elétrica, no caso mencionado 

no art. 1º, e nos dias especificados, fica assegurado, além das sanções 

administrativas cabíveis, o direito de acionar judicialmente a empresa 

concessionária a título de perdas e danos. O agir sem cercar-se das 

cautelas necessárias, impõe ao fornecedor de serviço o ônus de arcar 

com os riscos de sua atividade empresarial. Trata-se de falha na 

prestação de serviço que sujeita a Promovida à responsabilidade objetiva, 

nos termos do artigo 14 do CDC. Diante das situações expostas, constato 

que os fatos e provas coligidas são determinantes para condenação da 

Promovida ao pagamento de indenização pelos prejuízos morais sofridos 

pela Promovente, posto que, violado o princípio constitucional descrito no 

artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal: “Art. 5º - (...) X - São 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação. “ O dano moral consubstancia-se na lesão aos “direitos 

da personalidade”, ofendem-se assim, a dignidade da pessoa humana, 

seu íntimo, sua honra, sua reputação, seus sentimentos de afeto, porém a 

pessoa jurídica também sofre dano moral, quando sua imagem e em seu 

bom nome comercial, que se consubstanciam em atributos “externos” , 

são atingidos. Prescreve o artigo 52 do Código Civil: “Art. 52. Aplica-se às 

pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da 

personalidade.” Ainda, em jurisprudência do STJ: “A pessoa jurídica pode 

sofrer dano moral.” Pelos documentos acostados à exordial, resta nítido o 

dano moral vivenciado pela parte Promovida que ficou sem energia em seu 

estabelecimento comercial de sexta-feira a segunda-feira, sendo 

restabelecido apenas às 11h30m deste dia. É pacífico o entendimento 

doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como 

é o caso em tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, 

bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o 

evento danoso e a culpa, que restaram devidamente caracterizados. A 

falha na prestação do serviço evidenciada da prova dos autos, 

indubitavelmente ultrapassa a barreira do suportável pelo cidadão comum. 

A figura do dano moral é apenas uma consequência lógica e inevitável da 

sucessão de incômodos causados pela conduta da Promovida, pela 

quebra da paz social da Promovente que se trata de empresa de pequeno 

porte. O Código Civil Brasileiro, através do disposto nos artigos. 186 e 927 

são aplicáveis ao caso em tela: "Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito" (...) 

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo." A jurisprudência não diverge quanto à 

existência do dever de reparar do dano, em casos análogos: 

“FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ANTERIOR, RECONHECENDO 

INDEVIDO O CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA 

AUTORA. Redução do valor da indenização por dano moral para R$ 

5.000,00 com correção monetária a partir da data do acórdão (Súmula 362 

do STJ). Juros de mora a partir da citação por se tratar de ilícito contratual. 

Honorários de 20% sobre o valor do débito. Apelo provido em parte. (TJSP 

- APL: 10189316720148260576, Relator: ALFREDO ATTIE JÚNIOR, DÉCIMA 

SEGUNDA CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE DIREITO PRIVADO, Data de 

Publicação: 14/07/2015) APELAÇÕES CÍVEIS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INADIMPLÊNCIA DE 

FATURA MENSAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CORTE INDEVIDO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. Em que pese seja legítima a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica em face do inadimplemento das faturas 
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mensais do usuário, a legislação que rege a matéria exige a prévia 

notificação do consumidor de que a energia será cortada. - No caso 

concreto, a concessionária não logrou comprovar a notificação do autor 

para que efetuasse o pagamento sob pena de suspensão na prestação 

do serviço. - A suspensão indevida do serviço de energia elétrica 

configura dano moral in re ipsa, prescindindo comprovação objetiva a sua 

ocorrência. - O valor do quantum fixado a título de dano moral, no caso R$ 

5.000,00, não se mostra nem tão baixo - Assegurando o caráter 

repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais - Nem tão 

elevado - A ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa, além de 

estar dentre os parâmetros estabelecidos por este tribunal em casos 

semelhantes negado seguimento aos recursos. (TJRS - AC: 

06438743020108217000, Relator: MARILENE BONZANINI BERNARDI, 

VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2015) É 

indiscutível que o corte no fornecimento de energia elétrica causa abalo 

moral, humilhações, inconveniências e dissabores, que ultrapassam a 

normalidade. Por sua vez, o instituto jurídico do dano moral ou 

extrapatrimonial tem três funções básicas: compensar alguém em razão 

de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima, punir o agente 

causador do dano, e, por último, dissuadir e/ou prevenir nova prática do 

mesmo tipo de evento danoso, cuja prevenção ocorre tanto de maneira 

pontual em relação ao caso concreto, como também de forma ampla para 

a sociedade com um todo, podendo ser representada por três verbos: 

compensar, punir e dissuadir. No que pertine ao “quantum” a ser 

indenizado, sopesando o bem jurídico ofendido, a posição socioeconômica 

da vítima e do agente causador do dano, a repercussão social e pessoal, 

a possibilidade de superação psicológica do dano, a extensão da ofensa 

moral e/ou material, duração dos seus efeitos, o potencial inibitório do 

valor estabelecido, evitando-se o enriquecimento ilícito, entendo que o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra suficiente para reparar 

os prejuízos sofridos pela parte Promovente, assegurando o caráter 

repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais. 

DISPOSITIVO POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com arrimo no que dispõe o 

inciso I do artigo 487, do CPC, para CONDENAR a Promovida a pagar à 

Promovente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização 

pelos danos morais suportados por esta, corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir da publicação desta decisão, com acréscimo de juros legais, 

de 1% desde a citação. Sem custas e honorários advocatícios, em razão 

do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE. Submeto o presente Projeto de Sentença ao MM. Juiz de 

Direito Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro/MT, 18 de setembro de 

2018. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO MICELI FILHO (ADVOGADO(A))

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO 

LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000069-98.2017.8.11.0046. REQUERENTE: MARCUS VINICIUS SOUZA 

RODRIGUES REQUERIDO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA Vistos. HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz Leigo (a) 

de ID 14672410, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Considerando 

que houve o depósito voluntário da obrigação e a concordância da parte 

contrária, houve desistência ao prazo recursal, razão pela qual certifique 

o trânsito em julgado. Após, 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. Empós, 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
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Processo Número: 1000069-98.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO MICELI FILHO (ADVOGADO(A))

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO 

LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000069-98.2017.8.11.0046. REQUERENTE: MARCUS VINICIUS SOUZA 

RODRIGUES REQUERIDO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA Vistos. HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz Leigo (a) 

de ID 14672410, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Considerando 

que houve o depósito voluntário da obrigação e a concordância da parte 

contrária, houve desistência ao prazo recursal, razão pela qual certifique 

o trânsito em julgado. Após, 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. Empós, 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 
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digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-98.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO MICELI FILHO (ADVOGADO(A))

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO 

LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000069-98.2017.8.11.0046; Valor causa: $19,090.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. 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. COMODORO, 2 de outubro de 2018 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: 1000193-81.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH (ADVOGADO(A))

EULKE ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (ADVOGADO(A))

CELSO NOBUYUKI YOKOTA (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo nº. 1000193-81.2017.8.11.0046 Polo Ativo: EULKE 

ROCHA DA SILVA Polo Passivo: GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. Dispensado o relatório, nos termos 

da Lei nº 9.099/95, artigo 38. DECIDO. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “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). Considerando que, os 

elementos probatórios constantes nos autos, são suficientes para a 

formação de juízo seguro, sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais com pedido de tutela antecipada, ajuizada 

pela parte Promovente em face da Promovida, todos devidamente 

qualificados nos autos, requerendo a tutela jurisdicional para condena-la 

em danos materiais na forma dobrada na quantia de R$ 310,88 (trezentos 

e dez reais e oitenta e oito centavos) e em danos morais na patamar de 20 

(vinte) salários mínimos. Aduziu a parte Promovente que no mês 12/2016 

comprou da Promovida uma uma multifuncional HJ LaserJet PRO M125A 

Preto 110 Volks pelo valor de R$ 1.499,00 (um mil quatrocentos e noventa 

e nove reais), que fora dividida em 10 (dez) parcelas a serem pagas no 

dia 15 de cada mês, com a primeira parcela a vencer no mês 03/2017. 

Sustenta que a Promovia não honrou com a propaganda ofertada, 

entregando carnê para pagamento com data diversa da informada, que, ao 

procurá-la lhe foi comunicado pelo funcionário que não poderiam alterar a 

data de pagamento. Alega que assim, realizou o pagamento da parcela 

com vencimento em 05/02/2017, ficando prejudicado financeiramente de 

honrar com o pagamento da parcela com vencimento em 05/03/2017. Após 

foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. Contestação e impugnação foram apresentadas tempestivamente. 

É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Em relação à inversão 

do ônus da prova, considerando a inexistência do mínimo de 

verossimilhança nos documentos carreados aos autos, em relação às 

alegações da exordial, vislumbro que não estão presentes os requisitos 

do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor, logo, indefiro o 

requerimento de inversão do ônus da prova. No mérito verifico que a 

pretensão da Promovente é Improcedente. Eis os motivos. Pois bem, o 

Código de Defesa do Consumidor prevê em seu artigo 30 que toda 

informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por 

qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer, a 

cumpri-la. Analisando o processo, constato que, a parte Promovente não 

trouxe aos autos provas quanto à oferta que aduz ter a Promovida 

realizado, no momento da compra, ou seja, que as parcelas venceriam no 

dia 15 (quinze) de cada mês, com o primeiro pagamento ocorreria em 

03/2017, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I do CPC. Ainda, 

a parte Promovente afirma que ao receber o carnê e verificar a data do 

vencimento das parcelas para o dia 5 (cinco), dirigiu-se até o 

estabelecimento da Promovida, onde lhe foi comunicado que a data não 

poderia ser alterada, tomando assim ciência de que na data de vencimento 

constante ao carnê, teria que realizar o pagamento das parcelas. 

Conforme se verifica no extrato do SPC juntado aos autos, verifica-se 

que, a inclusão do nome da parte Promovente no rol de inadimplentes 

ocorreu em razão de inadimplência do boleto vencido em 05/05/2017, 

tempo este, em que o consumidor tinha amplo conhecimento da data que 

teria que honrar com o pagamento do compromisso assumido. Assim, 

nítido que a parte Promovente não se desincumbiu da regra contida no 

artigo 373, I do CPC, não trazendo argumentos e comprovação documental 

suficiente à procedência dos pedidos. Desta feita, não há que se falar em 

indenização a título de danos morais e danos materiais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da Promovida. Não possui o 

Promovente direito ao dano material, em razão da cobrança efetivada pela 

Promovida ser legítima. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA 

CONTRATAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A QUITAÇÃO DO CONTRATO. 

SENTENÇA MANTIDA. - Prova acostada que não se mostra capaz de 

modificar a situação dos autos, pois não se desincumbiu a parte autora de 

colacionar prova mínima do direito alegado, a teor do disposto no art. 333, 

I, do CPC, isto é, o adimplemento do contrato firmado entre as partes. - E a 

parte ré fez prova de fatos impeditivos do direito alegado pelo autor, nos 

termos de sua obrigação prevista no art.333, II, do CPC, trazendo aos 

autos comprovação de que as partes firmaram contrato de prestação de 

serviços. - Não há falar em inexistência de débito, impondo-se a 

manutenção da sentença de improcedência. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70066480468, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 26/11/2015)”. 

Não merece acolhimento, portanto, o pleito de indenização por danos 

morais e materiais, eis que não comprovado o não cumprimento da oferta, 

ficando caracterizado que a Promovida ao lançar o nome da parte 

Promovente no SPC e SERASA agiu no exercício regular do direito, ante a 

inadimplência do consumidor. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, o que faço com resolução do 

mérito. Deixo de condenar a parte Promovente no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase, nos termos dos artigos. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, ARQUIVA-SE. Submeto o presente 

Projeto de Sentença ao MM. Juiz de Direito Dr. Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior, para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Comodoro/MT, 27 de julho de 2018. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza 

Leiga
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-81.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH (ADVOGADO(A))

EULKE ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (ADVOGADO(A))

CELSO NOBUYUKI YOKOTA (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo nº. 1000193-81.2017.8.11.0046 Polo Ativo: EULKE 

ROCHA DA SILVA Polo Passivo: GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. Dispensado o relatório, nos termos 

da Lei nº 9.099/95, artigo 38. DECIDO. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “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). Considerando que, os 

elementos probatórios constantes nos autos, são suficientes para a 

formação de juízo seguro, sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais com pedido de tutela antecipada, ajuizada 

pela parte Promovente em face da Promovida, todos devidamente 

qualificados nos autos, requerendo a tutela jurisdicional para condena-la 

em danos materiais na forma dobrada na quantia de R$ 310,88 (trezentos 

e dez reais e oitenta e oito centavos) e em danos morais na patamar de 20 

(vinte) salários mínimos. Aduziu a parte Promovente que no mês 12/2016 

comprou da Promovida uma uma multifuncional HJ LaserJet PRO M125A 

Preto 110 Volks pelo valor de R$ 1.499,00 (um mil quatrocentos e noventa 

e nove reais), que fora dividida em 10 (dez) parcelas a serem pagas no 

dia 15 de cada mês, com a primeira parcela a vencer no mês 03/2017. 

Sustenta que a Promovia não honrou com a propaganda ofertada, 

entregando carnê para pagamento com data diversa da informada, que, ao 

procurá-la lhe foi comunicado pelo funcionário que não poderiam alterar a 

data de pagamento. Alega que assim, realizou o pagamento da parcela 

com vencimento em 05/02/2017, ficando prejudicado financeiramente de 

honrar com o pagamento da parcela com vencimento em 05/03/2017. Após 

foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. Contestação e impugnação foram apresentadas tempestivamente. 

É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Em relação à inversão 

do ônus da prova, considerando a inexistência do mínimo de 

verossimilhança nos documentos carreados aos autos, em relação às 

alegações da exordial, vislumbro que não estão presentes os requisitos 

do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor, logo, indefiro o 

requerimento de inversão do ônus da prova. No mérito verifico que a 

pretensão da Promovente é Improcedente. Eis os motivos. Pois bem, o 

Código de Defesa do Consumidor prevê em seu artigo 30 que toda 

informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por 

qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer, a 

cumpri-la. Analisando o processo, constato que, a parte Promovente não 

trouxe aos autos provas quanto à oferta que aduz ter a Promovida 

realizado, no momento da compra, ou seja, que as parcelas venceriam no 

dia 15 (quinze) de cada mês, com o primeiro pagamento ocorreria em 

03/2017, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I do CPC. Ainda, 

a parte Promovente afirma que ao receber o carnê e verificar a data do 

vencimento das parcelas para o dia 5 (cinco), dirigiu-se até o 

estabelecimento da Promovida, onde lhe foi comunicado que a data não 

poderia ser alterada, tomando assim ciência de que na data de vencimento 

constante ao carnê, teria que realizar o pagamento das parcelas. 

Conforme se verifica no extrato do SPC juntado aos autos, verifica-se 

que, a inclusão do nome da parte Promovente no rol de inadimplentes 

ocorreu em razão de inadimplência do boleto vencido em 05/05/2017, 

tempo este, em que o consumidor tinha amplo conhecimento da data que 

teria que honrar com o pagamento do compromisso assumido. Assim, 

nítido que a parte Promovente não se desincumbiu da regra contida no 

artigo 373, I do CPC, não trazendo argumentos e comprovação documental 

suficiente à procedência dos pedidos. Desta feita, não há que se falar em 

indenização a título de danos morais e danos materiais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da Promovida. Não possui o 

Promovente direito ao dano material, em razão da cobrança efetivada pela 

Promovida ser legítima. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA 

CONTRATAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A QUITAÇÃO DO CONTRATO. 

SENTENÇA MANTIDA. - Prova acostada que não se mostra capaz de 

modificar a situação dos autos, pois não se desincumbiu a parte autora de 

colacionar prova mínima do direito alegado, a teor do disposto no art. 333, 

I, do CPC, isto é, o adimplemento do contrato firmado entre as partes. - E a 

parte ré fez prova de fatos impeditivos do direito alegado pelo autor, nos 

termos de sua obrigação prevista no art.333, II, do CPC, trazendo aos 

autos comprovação de que as partes firmaram contrato de prestação de 

serviços. - Não há falar em inexistência de débito, impondo-se a 

manutenção da sentença de improcedência. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70066480468, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 26/11/2015)”. 

Não merece acolhimento, portanto, o pleito de indenização por danos 

morais e materiais, eis que não comprovado o não cumprimento da oferta, 

ficando caracterizado que a Promovida ao lançar o nome da parte 

Promovente no SPC e SERASA agiu no exercício regular do direito, ante a 

inadimplência do consumidor. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, o que faço com resolução do 

mérito. Deixo de condenar a parte Promovente no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase, nos termos dos artigos. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, ARQUIVA-SE. Submeto o presente 

Projeto de Sentença ao MM. Juiz de Direito Dr. Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior, para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Comodoro/MT, 27 de julho de 2018. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza 

Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-81.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH (ADVOGADO(A))

EULKE ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (ADVOGADO(A))

CELSO NOBUYUKI YOKOTA (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo nº. 1000193-81.2017.8.11.0046 Polo Ativo: EULKE 

ROCHA DA SILVA Polo Passivo: GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. Dispensado o relatório, nos termos 

da Lei nº 9.099/95, artigo 38. DECIDO. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado 

a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 420 de 642



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). Considerando que, os 

elementos probatórios constantes nos autos, são suficientes para a 

formação de juízo seguro, sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais com pedido de tutela antecipada, ajuizada 

pela parte Promovente em face da Promovida, todos devidamente 

qualificados nos autos, requerendo a tutela jurisdicional para condena-la 

em danos materiais na forma dobrada na quantia de R$ 310,88 (trezentos 

e dez reais e oitenta e oito centavos) e em danos morais na patamar de 20 

(vinte) salários mínimos. Aduziu a parte Promovente que no mês 12/2016 

comprou da Promovida uma uma multifuncional HJ LaserJet PRO M125A 

Preto 110 Volks pelo valor de R$ 1.499,00 (um mil quatrocentos e noventa 

e nove reais), que fora dividida em 10 (dez) parcelas a serem pagas no 

dia 15 de cada mês, com a primeira parcela a vencer no mês 03/2017. 

Sustenta que a Promovia não honrou com a propaganda ofertada, 

entregando carnê para pagamento com data diversa da informada, que, ao 

procurá-la lhe foi comunicado pelo funcionário que não poderiam alterar a 

data de pagamento. Alega que assim, realizou o pagamento da parcela 

com vencimento em 05/02/2017, ficando prejudicado financeiramente de 

honrar com o pagamento da parcela com vencimento em 05/03/2017. Após 

foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. Contestação e impugnação foram apresentadas tempestivamente. 

É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Em relação à inversão 

do ônus da prova, considerando a inexistência do mínimo de 

verossimilhança nos documentos carreados aos autos, em relação às 

alegações da exordial, vislumbro que não estão presentes os requisitos 

do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor, logo, indefiro o 

requerimento de inversão do ônus da prova. No mérito verifico que a 

pretensão da Promovente é Improcedente. Eis os motivos. Pois bem, o 

Código de Defesa do Consumidor prevê em seu artigo 30 que toda 

informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por 

qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer, a 

cumpri-la. Analisando o processo, constato que, a parte Promovente não 

trouxe aos autos provas quanto à oferta que aduz ter a Promovida 

realizado, no momento da compra, ou seja, que as parcelas venceriam no 

dia 15 (quinze) de cada mês, com o primeiro pagamento ocorreria em 

03/2017, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I do CPC. Ainda, 

a parte Promovente afirma que ao receber o carnê e verificar a data do 

vencimento das parcelas para o dia 5 (cinco), dirigiu-se até o 

estabelecimento da Promovida, onde lhe foi comunicado que a data não 

poderia ser alterada, tomando assim ciência de que na data de vencimento 

constante ao carnê, teria que realizar o pagamento das parcelas. 

Conforme se verifica no extrato do SPC juntado aos autos, verifica-se 

que, a inclusão do nome da parte Promovente no rol de inadimplentes 

ocorreu em razão de inadimplência do boleto vencido em 05/05/2017, 

tempo este, em que o consumidor tinha amplo conhecimento da data que 

teria que honrar com o pagamento do compromisso assumido. Assim, 

nítido que a parte Promovente não se desincumbiu da regra contida no 

artigo 373, I do CPC, não trazendo argumentos e comprovação documental 

suficiente à procedência dos pedidos. Desta feita, não há que se falar em 

indenização a título de danos morais e danos materiais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da Promovida. Não possui o 

Promovente direito ao dano material, em razão da cobrança efetivada pela 

Promovida ser legítima. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA 

CONTRATAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A QUITAÇÃO DO CONTRATO. 

SENTENÇA MANTIDA. - Prova acostada que não se mostra capaz de 

modificar a situação dos autos, pois não se desincumbiu a parte autora de 

colacionar prova mínima do direito alegado, a teor do disposto no art. 333, 

I, do CPC, isto é, o adimplemento do contrato firmado entre as partes. - E a 

parte ré fez prova de fatos impeditivos do direito alegado pelo autor, nos 

termos de sua obrigação prevista no art.333, II, do CPC, trazendo aos 

autos comprovação de que as partes firmaram contrato de prestação de 

serviços. - Não há falar em inexistência de débito, impondo-se a 

manutenção da sentença de improcedência. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70066480468, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 26/11/2015)”. 

Não merece acolhimento, portanto, o pleito de indenização por danos 

morais e materiais, eis que não comprovado o não cumprimento da oferta, 

ficando caracterizado que a Promovida ao lançar o nome da parte 

Promovente no SPC e SERASA agiu no exercício regular do direito, ante a 

inadimplência do consumidor. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, o que faço com resolução do 

mérito. Deixo de condenar a parte Promovente no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase, nos termos dos artigos. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, ARQUIVA-SE. Submeto o presente 

Projeto de Sentença ao MM. Juiz de Direito Dr. Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior, para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Comodoro/MT, 27 de julho de 2018. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza 

Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-46.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIANE FELIX (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000303-46.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: GIANE FELIX Vistos. Ressai dos autos que a 

Reclamante requereu a extinção do feito pelo fato da Requerida ter 

pagado o que era devido, liquidando, portanto, a dívida. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. O pagamento da dívida satisfaz a obrigação, impondo a 

extinção do processo. Ante o exposto, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 526, § 3º c/c 924, II, 

do Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas processuais (art. 

54, da Lei 9.099/95). Certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com 

as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá 

Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 01 de outubro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-06.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000144-06.2018.8.11.0046. REQUERENTE: SAMUEL PEREIRA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. Ressai dos 

autos que o Reclamante requereu a extinção do feito pelo fato do 

Requerido ter pagado o que era devido, liquidando, portanto, a dívida, 

conforme petição anexada ID nº 14868953. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. 

O pagamento da dívida satisfaz a obrigação, impondo a extinção do 

processo. Ante o exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução 

de mérito, nos termos dos artigos 526, § 3º c/c 924, II, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, cadastre-se os novos patronos conforme 

petição de ID nº 14868953. Sem custas ou despesas processuais (art. 54, 

da Lei 9.099/95). Certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as 

devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá 

Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, 
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imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 01 de outubro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-80.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

SULIENE SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000249-80.2018.8.11.0046. REQUERENTE: SULIENE SILVA SANTOS 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos A sentença dispensa relatório nos 

termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do necessário. Fundamento e 

decido. Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado no 

documento ID. 13461339. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, considerando-se que a parte autora desistiu da 

presente causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sem custas e sem honorários. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 01 de 

outubro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-11.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

REGIO LUIZ SANTA (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 COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000176-11.2018.8.11.0046. REQUERENTE: REGIO LUIZ SANTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos A sentença 

dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de requerimento de 

desistência da ação formulado no documento ID. 15449023. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

considerando-se que a parte autora desistiu da presente causa. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sem 

custas e sem honorários. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se. COMODORO, 01 de outubro de 2018. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-11.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

REGIO LUIZ SANTA (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 COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000176-11.2018.8.11.0046. REQUERENTE: REGIO LUIZ SANTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos A sentença 

dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de requerimento de 

desistência da ação formulado no documento ID. 15449023. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

considerando-se que a parte autora desistiu da presente causa. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sem 

custas e sem honorários. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se. COMODORO, 01 de outubro de 2018. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-56.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA GOTARDO (REQUERIDO)

VIVIANE SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000270-56.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: VIVIANE SOARES DA SILVA, NEUZA GOTARDO 

Vistos. Ressai dos autos que a Reclamante requereu a extinção do feito 

pelo fato do Requerida ter pagado o que era devido, liquidando, portanto, a 

dívida. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do 

art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. O pagamento da dívida satisfaz a 

obrigação, impondo a extinção do processo. Ante o exposto, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos 

dos artigos 526, § 3º c/c 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 54, da Lei 9.099/95). Certifique-se o 

trânsito em julgado, e arquive-se com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga 

Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 01 de OUTUBRO de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010342-51.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS CARLOS FERREIRA (REQUERENTE)

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO SARMENTO (ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010342-51.2016.8.11.0046. REQUERENTE: RUBENS CARLOS FERREIRA 

REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON, ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS. Intime-se a 

parte devedora para recolher as custas em 30 (trinta) dias, caso já não o 

tenha feito. Decorrido o prazo supra sem manifestação, intimem-se a parte 

devedora via Diário da Justiça Eletrônico para recolher as custas judiciais 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias [art. 351, §1º, C.N.G.C.]. 

Permanecendo silente a parte devedora, certifique-se e após remetam-se 

os autos ao contador judicial para atualização do débito devido. Feita a 

atualização, deverão ser feitas anotações no Cartório Distribuidor à 

existência de pendência em nome do devedor [art. 352, § 1º, C.N.G.C.]. 

Após, encaminhe-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – 

DCA/TJMT através de ofício, os documentos elencados no art. 574, 

C.N.G.C. observando-se ao que dispõe o art. 579, C.N.G.C devendo ser 

extraída certidão de dívida ativa para o fim de protesto extrajudicial caso o 

valor atualizado seja inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais) conforme art. 

354, C.N.G.C. Efetuadas as diligências supra, não havendo mais 

pendências, arquivem-se os autos com as baixas de anotação e estilo. As 
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providências. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010165-87.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GENI MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (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 COMODORO DESPACHO Processo: 

8010165-87.2016.8.11.0046. REQUERENTE: GENI MARIA DA CRUZ 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA Vistos, etc. Ciência 

as partes do retorno dos autos da Instância Superior. Após, não havendo 

requerimento de cumprimento de sentença em 15 dias, arquive-se os 

autos. Havendo custas a serem recolhidas pelo vencido, intime-o. 

(assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito ‘

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010165-87.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GENI MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (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 COMODORO DESPACHO Processo: 

8010165-87.2016.8.11.0046. REQUERENTE: GENI MARIA DA CRUZ 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA Vistos, etc. Ciência 

as partes do retorno dos autos da Instância Superior. Após, não havendo 

requerimento de cumprimento de sentença em 15 dias, arquive-se os 

autos. Havendo custas a serem recolhidas pelo vencido, intime-o. 

(assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito ‘

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-89.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados (ADVOGADO(A))

MARIA JIRLANDE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COMODORO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000089-89.2017.8.11.0046. REQUERENTE: MARIA JIRLANDE DE 

ALMEIDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE COMODORO Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Em atenta análise 

ao processo, constato a existência de prejudicial de mérito em relação aos 

pedidos da inicial. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

ajuizada pela Promovente em desfavor do Município de Comodoro/MT. Pois 

bem, a competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que 

deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se 

tratar de princípio de ordem pública. Assim, o Magistrado tem a obrigação 

legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre 

eles a competência do juízo. Ademais, o art. 8º, da Lei nº 9.099/95, 

estabelece que: “Não poderão ser partes no processo instituído por esta 

Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União a massa falida e o insolvente civil.” (grifei e 

negritei) Pelo Exposto, DECLARO a Incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o feito, nos termos do artigo 8º, da Lei nº 9.099/95 e, 

em consequência, julgo extinto este processo, sem julgamento do mérito. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 

9.099/95). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos, etc. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 24 de 

setembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010179-71.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

B B M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERENTE)

Cordeiros Advogados (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORMOSA MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010179-71.2016.8.11.0046. REQUERENTE: B B M COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA REQUERIDO: FORMOSA MADEIRAS LTDA - EPP 

Vistos. A sentença dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. 

Fundamento e decido. Cuida-se de requerimento de desistência da ação 

formulado no documento ID. 12291552. Ante o exposto, com fundamento 

no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito, considerando-se que a parte autora 

desistiu da presente causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Sem custas e sem honorários. Thaluá 

Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 27 de setembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010163-93.2011.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BELLA DONNA BOUTIQUE LTDA - ME (EXEQUENTE)

NEUZA DETOFOL FOLETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010163-93.2011.8.11.0046. EXEQUENTE: BELLA DONNA BOUTIQUE 

LTDA - ME EXECUTADO: CLEONICE DE ALMEIDA Vistos. A sentença 

dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. 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. Atento aos autos verifico que a 

reclamante deixou de dar prosseguimento ao feito, não trazendo aos 

autos o endereço atualizado da parte reclamada, culminando na 

frustração do prosseguimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 

485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, considerando-se que a parte autora não promoveu 

os atos e diligências necessárias, conforme certidão de ID nº 11924379. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Sem custas ou honorários. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei 

nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 13 de setembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010091-67.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDVINO LANGE (REQUERENTE)

OTTO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010091-67.2015.8.11.0046. REQUERENTE: EDVINO LANGE REQUERIDO: 

MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Vistos. A sentença 

dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. 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. Atento aos autos verifico que o 

reclamante intimado a fornecer o endereço atualizado da parte reclamada 

não o fez, restando assim frustrado o prosseguimento do feito. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

considerando-se que a parte autora não promoveu os atos e diligências 

necessárias, conforme certidão de fl, abandonando, portanto, a presente 

causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sem custas ou honorários. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 

40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz 

Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 27 de setembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-56.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

B B M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERENTE)

Cordeiros Advogados (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SMANIOTTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010180-56.2016.8.11.0046. REQUERENTE: B B M COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA REQUERIDO: ANTONIO SMANIOTTO DE OLIVEIRA 

Vistos. A sentença dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. 

Fundamento e decido. Cuida-se de requerimento de suspensão ação 

formulado no documento ID. 12105118. Conquanto devidamente intimada 

por 2 (duas) vezes a reclamante não forneceu endereço da reclamada 

possibilitando o prosseguimento da ação posteriormente requerendo a 

suspensão do feito. Salienta-se que este Juízo não pode ficar à mercê da 

vontade das partes, vez que, caso ocorresse este instrumento jamais 

atingiria seu fim específico. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, considerando-se que a parte autora deixou de 

apresentar endereço atualizado da parte reclamada. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sem custas e 

sem honorários. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo 

juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte 

que determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 26 de setembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-30.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CALONGA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FABIO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000080-30.2017.8.11.0046. REQUERENTE: FABIO DA SILVA FERREIRA 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. A sentença dispensa relatório nos 

termos do art. 38 da lei 9.099/95. 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. Atento aos autos verifico que o reclamante deixou de 

comparecer à audiência realizada em 23/08/2017, mesmo estando ciente 

do ato, conforme certidão de ID nº 12790571. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Sem custas ou honorários. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga 

Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 27 de setembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-30.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CALONGA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FABIO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000080-30.2017.8.11.0046. REQUERENTE: FABIO DA SILVA FERREIRA 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. A sentença dispensa relatório nos 

termos do art. 38 da lei 9.099/95. 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. Atento aos autos verifico que o reclamante deixou de 

comparecer à audiência realizada em 23/08/2017, mesmo estando ciente 

do ato, conforme certidão de ID nº 12790571. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Sem custas ou honorários. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga 

Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 27 de setembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010358-05.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALDELENE DA SILVA SOUTO - ME (REQUERENTE)

Cordeiros Advogados (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVALDIR DA SILVA GAVIN JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010358-05.2016.8.11.0046. REQUERENTE: ALDELENE DA SILVA SOUTO 

- ME REQUERIDO: IVALDIR DA SILVA GAVIN JUNIOR Vistos A sentença 

dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de requerimento de 

desistência da ação formulado no documento ID. 12577737. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

considerando-se que a parte autora desistiu da presente causa. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sem 

custas e sem honorários. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se. COMODORO, 27 de setembro de 2018. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010407-85.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (EXEQUENTE)

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE DE OLIVEIRA MACHADO (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010407-85.2012.8.11.0046. EXEQUENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP EXECUTADO: 

ROQUE DE OLIVEIRA MACHADO Vistos. Ressai dos autos que a 

Reclamante requereu a extinção do feito pelo fato do Requerido ter 

pagado o que era devido, liquidando, portanto, a dívida. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. O pagamento da dívida satisfaz a obrigação, impondo a 

extinção do processo. Ante o exposto, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 526, § 3º c/c 924, II, 

do Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas processuais (art. 

54, da Lei 9.099/95). Certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com 

as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá 

Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 27 de setembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002311-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EL SHADAY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.Assinado 

Digitalmente JOSEFA DE SOUZA RAMALHO SILVA Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001747-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO CARDOSO (AUTOR(A))

MARIA CELIA SANTOS CARDOSO (AUTOR(A))

Giovani Bianchi (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR VILELA MACHADO FILHO (RÉU)

JORCELINA BARBOSA VILELA (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001747-28.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

EUGENIO CARDOSO, MARIA CELIA SANTOS CARDOSO RÉU: JORCELINA 

BARBOSA VILELA, JAIR VILELA MACHADO FILHO Vistos etc. Comparece 

a parte autora reafirmando sua situação de hipossuficiência ao argumento 

de serem idosos acometidos por doenças graves e, aliado a isso, não 

possuem mais o patrimônio objeto da rescisão perseguida neste feito, o 

que lhes diminui excessivamente a capacidade financeira. Pois bem. Em 

análise à documentação trazida aos autos não se denota a efetiva 

demonstração da incapacidade financeira da parte requerente, como se 

exige para a concessão do pedido. Posto isso, indefiro o benefício da 

Justiça gratuita. Por outro lado, há que se registrar que o § 6º do Art. 98, 

do CPC aduz que, conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. De outra banda, conforme se observa 

do pedido inicial, apesar de atribuir novo valor à demanda, verifica-se que 

este ainda não corresponde ao benefício econômico pretendido nesta 

ação, conforme contrato anexado à ID 14807957. Sobre o assunto, assim 

dispõe o C. STJ: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE 

DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PEDIDO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL – VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO VALOR DO 

CONTRATO – CPC/1973, ART.259, V – RECURSO DESPROVIDO. Nos 

termos do artigo 259, V, do Código de Processo Civil (1973), o valor da 

causa em que se pretende a rescisão contratual é o valor do próprio 

contrato. Os precedentes desta Corte que orientam sobre a fixação do 

valor da causa com base no conteúdo econômico pretendido na demanda 

não se aplicam em caso de previsão legal específica (STJ - AgRg no Ag 

1.379.627/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 

26/4/2011).” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 05/10/2017). Negritei. 

Assim, intime-se a parte requerente para, no prazo impreterível de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial atribuindo valor correto à causa, sob pena 

de indeferimento da inicial. Ainda, no mesmo prazo supra e, considerando 

o disposto no § 2º, primeira parte, do art. 99 e art. 98, § 6º, ambos do CPC, 

caso a autora queira, proceda ao recolhimento das custas e despesas de 

ingresso em 04 (quatro) parcelas mensais, sendo a primeira parcela no 

prazo acima estabelecido, e as demais nos 30 (trinta) dias subsequentes 

ao vencimento de cada parcela. Consigno que nos termos do Art. 290, do 

CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte não honrar com o 

pagamento assumido. Decorrido o prazo retromencionado, façam os autos 

imediatamente conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 02 de outubro de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003357-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ENI LIZANE HERMANN (REQUERENTE)

JOSIRENE CANDIDO LONDERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003357-57.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: ENI LIZANE HERMANN REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, etc. Intimada a parte autora para proceder à 

emenda da inicial, conforme determinação de ID 14329415, a requerente 

comparece à ID 14653300 anexando comprovantes de pagamento à 

Ympactus Comercial LTDA, bem como, memória de cálculo. Ocorre que, a 

requerente deixou de cumprir todo a determinação exposta no despacho, 

por afirmar que não tem acesso à ampla documentação exigida e, por 

isso, justifica-se o pedido de exibição de documentos pleiteada em sua 

exordial. Ainda, em que pese a parte autora anexar os pagamentos 

realizados à Ympactus, esta não comprovou a que título foram realizados 

tais pagamentos, como exigido no despacho de ID 14329415 e, em sendo 

impossível a juntada da documentação, a requerente deveria adequar o 

seu pleito. Nessa linha, pretendendo a exibição de documentos, sob o 

fundamento de direito à informação, o caminho seria a producação 

antecipada de provas, conforme previsão no Art. 381, inciso III, do NCPC, 

caso em que se esgotaria na produção da prova documental. Dessa 

forma, como forma de não inviabilizar o acesso à justiça, concedo o prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias para a parte autora cumprir o despacho de 

ID 14329415, sob pena de indeferimento. Por fim, defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 02 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002017-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

PATRICIA GOMES DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002017-52.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: GILBERTO SILVA DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS Vistos etc. Inicialmente, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar novo 

endereço da empresa MADEIREIRA BRAGATTO, tendo em vista a 

diligência negativa em face desta pessoa jurídica à ID 15391876. Advindo 

novo endereço, intime-se a empresa retrocitada sobre o agendamento da 

perícia, conforme ID 15519827. De outra banda, desde já intime-se a 

empresa MARTELLI TRANSPORTES LTDA sobre a data informada pelo 

expert para realização do trabalho pericial (ID 15519827). No mais, 

cumpra-se integralmente o despacho de ID 15093167. Às providências, 

fazendo grafar nossas homenagens. Jaciara/MT, 02 de outubro de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002320-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

Clara Yara de Figueiredo Fortes (ADVOGADO(A))

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

DANIEL DA COSTA GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAVEIRA & GUIMARAES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.Assinado 

Digitalmente LUZIA CAROLINE DE LUCENA BATISTA Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001395-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CATERPILLAR S.A. (REQUERENTE)

ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR (ADVOGADO(A))

THIAGO GUERHARTH (ADVOGADO(A))

RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO APARECIDO FIGUEIREDO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001395-70.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: BANCO CATERPILLAR S.A. REQUERIDO: RONALDO 

APARECIDO FIGUEIREDO - ME Vistos etc. Defiro o petitório da parte 

exequente. Assim, suspendo o presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias. Aguardem-se os autos no arquivo provisório. Decorrido o prazo, 

certifique-se e intime-se a parte credora para, em 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito. Após, voltem os autos conclusos para 

deliberação. Comunique-se o Juízo deprecante. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às Providências. Jaciara/MT, 02 

de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001447-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO (ADVOGADO(A))

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. BEDIN TRANSPORTE - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001447-66.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. RÉU: J. BEDIN TRANSPORTE - ME Vistos 

etc. Defiro o pedido contido no ID 15302068, concedendo o prazo de 30 

(trinta) dias . Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Jaciara/MT, 02 de 

outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001319-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CAMILA FRANZOTTI ROZZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001319-46.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

CAMILA FRANZOTTI ROZZA RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. 

Intimem-se as partes para em 15 (quinze) dias úteis especificarem provas 

(CPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem pontos controvertidos e 

requererem, se caso for, prova pericial (CPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, 

Art. 212). Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes 

devem, no mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de 

preclusão. Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, CPC, 

retornem-me conclusos com anotações para sentença. Às providências. 

Jaciara/MT, 02 de outubro de 2018 Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78410 Nr: 1611-19.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARTINS DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre o Ofício retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 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: ARI BORBA DE OLIVEIRA - 

OAB:3608

 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 à 

Penhora retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31453 Nr: 3203-45.2009.811.0010

 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: MARIA VALDENICE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT, SANDRA MARA DE LIMA RIGO - 

OAB:13090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51378 Nr: 3287-41.2012.811.0010

 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: MARIA DE LOURDES TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA DE LIMA RIGO - 

OAB:13090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

petição inicial e, com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do NCPC, 

resolvo o mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que 

fixo, de forma equitativa, em R$ 800,00 (§8º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil). Entretanto, diante da concessão do benefício processual 

da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o disposto no 

art. 98, §3º do NCPC.Em caso de interposição de recurso de apelação, 

dê-se ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões 

no prazo de 15 dias úteis (§1º do artigo 1.010 do NCPC). Após, subam os 

autos ao Egrégio Tribunal, com nossas homenagens.Transitada em 

julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos 

com a devida baixa.Jaciara/MT, 20 de setembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54925 Nr: 3349-47.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE DE FRANÇA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

- Aderzio Ramires de Mesquita - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a proposta de 

honorários periciais retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12408 Nr: 1330-20.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 

ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO P. DALTRO - 

OAB:7.285, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678, Tatyane 

Cavalcanti de Albuquerque - OAB:8508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 72052 Nr: 12565-61.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR RAMOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 67588 Nr: 2093-98.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Martins Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 95951 Nr: 4185-78.2017.811.0010

 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: RANULFO DE BRITO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO FELIX DE BRITO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO MARCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3946/O

 Vistos etc.

 Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por RANULFO DE 

BRITO DA SILVA, em face de GILBERTO FÉLIX DE BRITO e 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, partes 

devidamente qualificadas nos autos.

Com a inicial vieram documentos.

Recebida inicial, foi indeferido o pedido de tutela antecipada, bem como se 

remeteu os autos ao CEJUSC para realização de audiência conciliatória, à 

ref. 13.

Realizada a audiência, as partes entabularam acordo, homologado 

posteriormente, e o processo foi extinto em relação ao requerido Gilberto 

Félix de Brito, conforme Sentença de ref. 101.

Por fim, remetidos os autos à DPE para manifestação quanto ao requerido 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, a parte requerente 

pugnou pela exclusão do polo passivo do demandado, que também já 

havia se manifestado neste sentido anteriormente, às ref. 87 e 105.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Diante do pedido formulado pelo autor à ref. 105, a extinção do processo é 

medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, 

homologo a desistência da presente demanda em relação ao 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e, por 

consequência julgo o processo sem resolução do mérito quanto ao réu 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, com fulcro no 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, e ainda, após o trânsito em 

julgado, determino arquivamento do presente feito, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Sem custas.

Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 01 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 94019 Nr: 3303-19.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO NOGUEIRA BERTAZZI JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de pedido da parte autora para expedição de ofícios, 

tendo em vista a não localização do executado no endereço informado na 

exordial.Consigna-se inicialmente o encargo do autor em realizar 

diligências extrajudiciais para a localização do executado, de forma que as 

diligências judiciais empregadas no mesmo sentido possuem caráter 

excepcional, vez que devem ser utilizadas quando esgotadas todas as 

diligências disponíveis ao autor para o cumprimento de seu encargo.Dessa 

forma, não demonstrado nos autos o exaurimento das diligências 

extrajudiciais possíveis ao autor para a localização do executado, ante ao 

caráter excepcional das diligências judiciais, indefiro o pedido da 

exequente de diligência via sistêmica.Assim, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, realizar as diligências necessárias no 

sentido de localizar os endereços dos requeridos, ou comprovar nos 

autos que as fizeram, a fim de dar prosseguimento no feito, sob pena de 

arquivamento do processo.Decorrido o prazo, certifique-se e voltem 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.Jaciara/MT, 26 de setembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62111 Nr: 153-98.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE ANTONIO DA SILVA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - OAB:15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Queiroz Borges 

Testa - OAB:83.492 - MG, Leandro Martins Pereira - OAB:86.037 - 

MG

 Vistos etc. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a comprovação da negociação verbal entre as 

litigantes.DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de 

outubro de 2018, às 15h00min.Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias 

úteis para apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho), sob a pena de preclusão.Cabe aos advogados constituídos 

pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada 

(observadas as regras do Art. 455 do CPC).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 60 (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 05 (cinco) dias a respectiva distribuição junto ao 

juízo deprecado).Intimem-se a parte autora para prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confissão.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 21 

de setembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88998 Nr: 859-13.2017.811.0010

 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: Sebastião Francisco Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Quitéria Maria Barbosa, ADRIANA MARIA 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, atenta ao contido no caderno processual, verifica-se que 

ocorreu a citação válida da ré QUITÉRIA MARIA BARBOSA. Entretanto, 

esta não ofertara resposta (Ref. 54), motivo pelo qual decreto sua revelia.

De outra banda, acolho a Cota Ministerial de Ref. 62 para designar 

audiência de entrevista com a interditada Adriana Maria Barbosa para o 

dia 24/10/2018, às 14h00min.

Intimem-se.

Ciência à DPE e ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 02 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110526 Nr: 1433-02.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO ROVERSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA ROVERSI - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Vistos etc.Assim, ante a afirmação da parte requerente, através do 

petitório e documentos de Ref. 35, denunciando que a requerida apesar de 

devidamente intimada não cumpriu a tutela deferida, DETERMINO a 

intimação da empresa ré para que, no prazo impreterível de 05 (cinco) 

dias, contados da intimação, proceda à exclusão dos dados da parte 

requerente dos órgãos protetivos de crédito, em especial do SERASA, 

conforme demonstrado pelo autor à Ref. 35, sob pena de aplicação de 

multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), conforme disposto no 

decisório de Ref. 11, advertindo-a, de que, caso haja novo 

descumprimento, serão processados criminalmente por desobediência à 

ordem judicial (Artigo 330 do Código Penal).Decorrido o prazo, 

c e r t i f i q u e - s e  e  v o l t e m - m e  c o n c l u s o s  p a r a 

deliberações.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 21 de setembro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111557 Nr: 1918-02.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Partes legítimas e bem representadas.Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.Com efeito, dou o 

feito por saneado, fixando como ponto controvertido a demonstração dos 

requisitos para obtenção do benefício. Analisando detidamente os autos, 

verifico a necessidade de realização de perícia, conforme petição do 

autor, à ref. 20.Assim, NOMEIO a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, 

CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, 

bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78.005-730, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau, conforme a agenda 

disponibilizada perante este juízo, no dia 24 de outubro de 2018, às 

16h45min.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$ 420,00. 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 
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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.Após a conclusão do 

trabalho pericial, intimem-se as partes para manifestarem sobre o laudo no 

prazo de 15 dias, rretornando, em seguida, os autos conclusos para 

deliberações.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 28 de setembro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101603 Nr: 6874-95.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA SOUZA ARANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc. ....Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como 

ponto controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em 

tela. Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de 

realização de audiência, para comprovação da qualidade de segurado 

rural.Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o 

dia 25 de outubro de 2018, às 14h30min.Determino o comparecimento 

pessoal da parte autora para prestar depoimento pessoal, intimando-a e 

advertindo-a do disposto no § 1º do artigo 385 do Novo Código de 

Processo Civil.A contar da intimação desta decisão as partes possuem o 

prazo de 05 (cinco) dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a 

serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do 

NCPC.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às ProvidênciasJaciara/MT, 02 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91501 Nr: 2125-35.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFS TRANSPORTES LTDA, OSVALDO 

FERNANDES SILVA, RAIMUDINA DE SOUZA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Assim, indefiro o pedido de busca de bens via Infojud.De 

outra banda, verifica-se que fora determinada a expedição do competente 

alvará para levantamento do quantum penhora por meio do sistema 

BACENJUD, porém, apenas um dos valores foi levantado pelo banco 

credor.Dessa forma, determino a expedição do competente Alvará Judicial 

em favor da parte exequente para que efetue o levantamento do valor 

depositado, conforme juntada de Ref. 34.Proceda, o Senhor Gestor, com 

os procedimentos necessários para a liberação.Por fim, determino a 

intimação da exequente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando bens passíveis de penhora em nome dos executados, uma vez 

que é incumbência do exequente fazer as pesquisas necessárias, sob 

pena de suspensão do feito. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 19 de setembro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 113151 Nr: 2651-65.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE PEREIRA DA SILVA LARANJEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USIEL DA SILVA LARANJEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POTYRA IRAE LOUREIRO - 

OAB:18910/O, Túlio Aguiar Tabosa - OAB:25.531 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO JUDICIAL DE SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO C/C 

TUTELA DE EVIDENCIA E DANOS MORAIS, ajuizada por CRISTIANE 

PEREIRA DA SILVA LARANJEIRA em desfavor de USIEL DA SILVA 

LARANJEIRA, ambos qualificados nos autos.

Em sua contestação, o requerido alega, preliminarmente, a ausência de 

interesse de agir, alegando que não foi notificado da realização do 

negócio em questão e nem procurado pela autora para realizar qualquer 

tratativa relacionada ao mesmo. No mérito, pleiteou a improcedência da 

demanda.

Pois bem.

O interesse processual de agir em juízo reside na utilização da ação, 

mormente quando há uma pretensão resistida e a necessidade de obter o 

pronunciamento final sobre o direito invocado.

A meu ver, o interesse de agir da autora no provimento judicial resta 

evidente, na medida em que necessita da assinatura do requerido no 

contrato de compra e venda do imóvel, a fim de que possa efetuar sua 

venda, sendo desnecessário comprovar o esgotamento dos meios de 

resolução pela via consensual.

Até porque, pela simples análise da contestação do requerido, é possível 

visualizar sua resistência em relação a presente lide.

Assim, afasto a preliminar arguida.

Não vislumbrando qualquer nulidade ou irregularidade aparente, dou o feito 

por saneado.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO.

Sendo assim, Intimem-se as partes para em 15 (quinze) dias úteis 

especificarem provas (CPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem pontos 

controvertidos e requererem, se caso for, prova pericial (NCPC, Arts. 369, 

405, 464 e CC, Art. 212).

Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes devem, no 

mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.

Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, NCPC, retornem-me 

conclusos com anotações para sentença.

Às providências.

Jaciara/MT, 02 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 81125 Nr: 2743-14.2016.811.0010

 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: ARTHUR MUZULLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concessionária Rota do Oeste S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B

 Vistos e examinados.

Indefiro o pedido de reconsideração da decisão proferida na Ref. 63, que 

converteu o julgamento em diligência.

É que existe fundada dúvida quanto a responsabilidade da requerida 

sobre a obra de duplicação do trecho da estrada em que ocorreu o 

acidente que vitimou o autor.

Assim, mantenho a decisão anteriormente proferida, e determino seja 

expedido ofício à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), 

para que esclareça quais as quilometragens correspondentes entre as 

Rodovias BR-163 e BR-364, em razão da transposição das rodovias no 

Estado de Mato Grosso, entre os municípios de Rondonópolis e 

Diamantino, bem como se, no dia 10/06/2016, data do acidente de trânsito, 

as obras de duplicação realizadas no trecho do km 261 da Rodovia 

BR-364, estavam sob responsabilidade do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT), ou sob responsabilidade da 

Concessionária Rota do Oeste S.A.
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Com a juntada das informações, voltem-me conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara - MT, 02 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86906 Nr: 5568-28.2016.811.0010

 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: NEUZA ANTONIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE 

SOUZA - OAB:16715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO E COBRANÇA 

DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – 

com pedido sucessivo de Auxílio Doença, ajuizada por NEUZA ANTONIA 

DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, partes devidamente qualificadas nos autos, em que a parte autora 

alega ter preenchido os requisitos para a concessão do referido benefício 

p rev idenc iá r io ,  comprovando,  também,  o  inde fe r imen to 

administrativo.Recebida a inicial (Ref. 04), determinou-se a citação do 

requerido para apresentar resposta, bem como, foi nomeado perito (Ref. 

16), sendo que a defesa adveio à Ref. 33, sem arguição de 

preliminares.Intimada a manifestar no feito (Ref. 38) a parte requerente 

apresentou Impugnação (Ref. 41).Vieram os autos conclusos.É o que 

merece registro.Decido.Nos termos do Art. 357, caput e incisos, do Código 

de Processo Civil, passo a sanear o feito.O Instituto Nacional de Seguro 

Social – INSS apresentou contestação, não sendo arguidas 

preliminares.Por outro lado, observo que não há outras irregularidades a 

serem corrigidas.Partes legítimas e bem representadas.Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. 

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

perícia, a qual não fora realizada em virtude da inércia do experto 

anteriormente nomeado (Ref. 04).Assim, NOMEIO a Dra. Soraya Kaffashi 

Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua: Gago 

Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78.005-730, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do NCPC), conforme a agenda disponibilizada perante este 

juízo, no dia 24 de outubro de 2018, às 15h45min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100820 Nr: 6569-14.2017.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI SCHAEFFER GREVE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME 

"TELEXFREE INC"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de reconsideração da parte exequente objetivando a 

busca de bens passíveis de penhora em nome do executado através dos 

sistemas disponíveis ao Judiciário (Ref. 37).

Inicialmente vale consignar que a exequente sequer trouxe aos autos 

documentos comprobatórios de diligências empreendidas no intuito de 

localização de bens da parte executada.

Ora, não se pode impor ao Judiciário todo o ônus na busca de bens de 

devedor, mormente quando a parte exequente, que no caso em epígrafe é 

a Fazenda Pública Estadual, que de igual modo tem a seu dispor convênios 

para tal mister, como é o caso por exemplo do DETRAN-NET ou CEI.

E é exatamente nesse sentido que deve ser entendido o princípio da 

cooperação, insculpido no artigo 6º do CPC.

Assim, não demonstrado o exaurimento das diligências empreendidas, eis 

que não há nos autos nenhum documento hábil a atestar que a diligência 

restou frustrada pela exequente, indefiro o pedido de reconsideração de 

Ref. 37.

De outra banda, quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos da Ação 

Civil Pública, em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio 

Branco/AC, verifica-se apenas a afirmação hipotética da existência de 

valores disponíveis em tais autos, porém, sem a efetiva comprovação de 

crédito bloqueado.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar a existência de numerário suficiente a garantir o débito da 

presente execução.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 02 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002373-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KEYTY MAIANE DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

LAURIENE DE SOUZA PEREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

LEANDRA DINIZ FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ESTELA MARIS PIVETTA (ADVOGADO(A))

JOSIMAR MARSUEL MATSUMOTO (AUTOR(A))

JULIANA SEBASTIAO MACEDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002373-47.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

JOSIMAR MARSUEL MATSUMOTO, JULIANA SEBASTIAO MACEDO, 

KEYTY MAIANE DA SILVA OLIVEIRA, LAURIENE DE SOUZA PEREIRA DE 

LIMA, LEANDRA DINIZ FERREIRA DE OLIVEIRA RÉU: MUNICÍPIO DE 

JACIARA - MT Vistos etc. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos 

do Art. 319 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no 

Art. 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no Art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no 

Art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Ademais, defiro o 

pedido de concessão do benefício processual da gratuidade de justiça. De 

outra banda, REMETAM-SE os presentes autos ao CEJUSC, para que 

sejam as partes intimadas para comparecimento em audiência de tentativa 

de conciliação a ser designada. Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do Art. 334, § 8º do CPC. Havendo desinteresse pelo réu na 

realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC, § 5º do artigo 334). 

Cite-se o Município de Jaciara por remessa postal, via procurador, com a 

faculdade do Art. 212, §2º, do CPC, para que responda a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 do CPC – dobro), se quiser. Com a 

chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, no prazo legal. 

Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às Providências. Jaciara/MT, 02 de outubro de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002383-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARTINS DA SILVA BRITO (AUTOR(A))

LAERCIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

LARISSE EDWIRGES CORREA CASTRO (AUTOR(A))

ESTELA MARIS PIVETTA (ADVOGADO(A))

ANA MOTA RUBIO (AUTOR(A))

ANANIAS GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002383-91.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ANA MOTA RUBIO, ANANIAS GOMES DA SILVA, ANDREIA MARTINS DA 

SILVA BRITO, LAERCIO DE OLIVEIRA, LARISSE EDWIRGES CORREA 

CASTRO RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, RECEBO 

a petição inicial. Ademais, defiro o pedido de concessão do benefício 

processual da gratuidade de justiça. De outra banda, REMETAM-SE os 

presentes autos ao CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para 

comparecimento em audiência de tentativa de conciliação a ser designada. 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do Art. 334, § 8º do 

CPC. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, § 5º do artigo 334). Cite-se o Município de Jaciara por 

remessa postal, via procurador, com a faculdade do Art. 212, §2º, do CPC, 

para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 

do CPC – dobro), se quiser. Com a chegada da contestação, intime-se a 

autora para impugnar, no prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às Providências. 

Jaciara/MT, 02 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002368-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DALMALINA BARCELOS DE ANDRADE (AUTOR(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS (ADVOGADO(A))

EDILON GONCALVES CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTÔNIO JOAQUIM DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002368-25.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

EDILON GONCALVES CRUZ, DALMALINA BARCELOS DE ANDRADE RÉU: 

ANTÔNIO JOAQUIM DE LIMA Vistos etc. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, assim 

como foi observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo diploma 

legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 

do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no art. 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Defiro o benefício da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do Art. 98 do CPC. Cite(m)-se por correio 

aquele(s) em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo (CPC, Art. 

247). Citem-se pessoalmente os confinantes do referido imóvel, exceto se 

o objeto da presente ação for unidade autônoma de prédio em condomínio, 

caso em que tal citação é dispensada (CPC, Art. 246, §3º). Por edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias, citem-se os réus em lugar incerto e os eventuais 

interessados (CPC, art. 259, inciso I). Por via postal, intimem-se para 

manifestar interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da 

União, do Estado e do Município. Após, não sendo apresentada 

contestação pelos requeridos e confinantes citados por edital, nomeio a 

defensoria pública como curador especial para representa-los em juízo, 

conforme preceitua o art. 72, inciso II, do CPC. Com a chegada das 

contestaçãoes, intime-se à parte autora para impugná-las, no prazo legal. 

Por fim, vista ao MPE. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 02 de outubro de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002188-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUDITH DA SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002188-09.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

ANTONIO FERREIRA REQUERIDO: JUDITH DA SILVA FERREIRA Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO promovida por ANTONIO FERREIRA em 

face de JUDITH DA SILVA FERREIRA, devidamente qualificados na inicial. 

Alega o autor, que a interditanda encontra-se impossibilitada de reger 

suas atividades diárias, bem como, cuidar de seus interesses em 

decorrência de seu estado de saúde mental, visto que é portadora de 

esquizofrenia paranoide. Portanto, incapaz de praticar atos da vida civil. É 

o que merece destaque. Decido. Inicialmente, processe-se em segredo de 

justiça, conforme determina o artigo 189, inciso I, do CPC. Defiro o 

benefício processual da gratuidade da justiça. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como, foi observada a determinação posta no art. 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

art. 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no art. 

334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. De outra banda, o art. 300, 

do CPC, autoriza a antecipação dos efeitos da tutela de mérito, desde que 

“houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ademais, há permissivo 

legal de nomeação de curador à interditanda para praticar atos, em caso 

de urgência justificada (Art. 749, parágrafo único, CPC). Em sede de 

cognição sumária, entendo que foram atendidos os requisitos legais 

autorizadores da tutela de urgência, já que, conforme o Questionário 

médico anexado à ID 15278065, a interditanda já foi internada em hospitais 

psiquiátricos nas cidades de Campo Grande, Cuiabá e Rondonópolis, em 

razão de sua esquizofrenia do tipo paranoide (CID F.20.0), esta que a 

acomete por tempo indeterminado, “pois a paciente toma medicamentos 

controlados, todos os dias, conforme o atestado do psiquiatra” (sic). Mais, 

o psiquiatra que preenchera o relatório afirmou que a interditanda ficará 

“impossibilitada de agir suas funções devido os remédios e os desgastes 

dos joelhos, coluna; pois toma todos os dias mais de seis medicamentos” 

(sic). Outrossim, consta em Atestado Médico datado de 19/06/2018 que a 

interditanda encontra-se inválida em razão “de Quadro F.20.0, estando 

impossibilitada totalmente e permanente, para qualquer atividade laborativa 

[...] sendo alienada mental” [...] (sic). E, no que concerne ao perigo de 

dano, tal requisito também se mostra presente no caso, pois a interditanda, 

encontra-se impossibilitada de realizar qualquer procedimento no tocante à 

sua vida civil. Anoto que a curatela, por ora, em se tratando de medida 

protetiva extraordinária, será limitada à restrição da prática de atos 

patrimoniais e negociais, por força do Art. 85, "caput", do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015): "Art. 85. A 

curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial”. Diante do exposto, demonstrados os 

requisitos previstos no artigo 300 do CPC, nomeio o cônjuge da 

interditanda, ANTONIO FERREIRA como curador provisório de JUDITH DA 

SILVA FERREIRA. Lavre-se termo de compromisso, nos limites restritos a 

prática atinente à administração patrimonial e negocial, devendo-se, nos 

termos do art. 84, §4º, Lei 13.146/2015, prestar contas de sua 

administração, anualmente. Designo interrogatório da interditanda para o 

dia 17 de outubro de 2018, às 15h00min, ocasião em que também deverá 

comparecer o curador provisório, para ratificar a declaração quanto às 

obrigações assumidas. Cite-se a interditanda, na forma do Art. 751, do 

CPC. Notifique-se à equipe multidisciplinar do juízo para que seja realizado 

estudo psicossocial na residência de JUDITH DA SILVA FERREIRA para 

averiguar a atual situação da interditanda, e se o cônjuge está apto a 

prover os cuidados necessários à esposa, devendo o laudo ser anexado 

no prazo máximo de 10 (dez) dias. Após o interrogatório, terá a 

interditanda 15 dias para impugnar o pedido, nos termos do Art. 752, CPC 

– razão pela qual, neste momento processual, nomeio a Defensoria Pública 

como curadora especial. Com a juntada do estudo psicossocial, no prazo 

supramencionado, aguarde-se a realização do interrogatório. Ciência ao 

Ministério Público (Art. 752, § 1º, CPC) da presente decisão, bem como à 

Defensoria Pública, que deverá comparecer na audiência de interrogatório. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 27 de setembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002377-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSINO ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002377-84.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

JOSINO ALVES DE SOUZA RÉU: INSS Vistos etc. Firmada a competência 

deste Juízo, forte na competência excepcional do § 3º do art. 109 da 

Constituição Federal. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

art. 319 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no art. 

320 do mesmo Diploma Processual Civil. Desta forma, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no art. 330 do CPC, com fundamento no disposto 

no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Desde já, defiro o 

pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 

do CPC. 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 nº 01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a 

adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a 

concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio acidente, DETERMINO a realização de perícia antes 

da citação. Assim, em razão da suposta patologia que está acometido a 

parte requerente, nomeio a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 

2311/MT, com endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro 

Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC), 

conforme a agenda disponibilizada perante este juízo, no dia 06 de 

fevereiro de 2019, às 08h00min. 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$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), obedecendo ao disposto no artigo 

28 da Resolução nº 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. 

Passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é 

a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de 

subsistência) e o grau de instrução da pessoa periciada? (02) A parte 

pericianda está atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: 

quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? (03) A parte periciada 

tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência física que afete (ou 

tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, 

indicando o CID/CIF, informando o atual estágio (estabilizado ou em fase 

evoluída), a data em que teve início e se há aleijão ou deformidade 

estética. (04) Há enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 

2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico médico? (05) A parte 

pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, aparelhos e 

remédios adequados que possibilitem que ela continue a trabalhar 

normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? (06) Qual 

é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o exercício de 

todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o exercício do 

trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é permanente ou 

temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da 

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? 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. Por 

fim, em conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o 

INSS para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

6246596553, bem como eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Jaciara/MT, 02 de outubro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002379-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDUARDA ARRUDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002379-54.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

EDUARDA ARRUDA DOS SANTOS RÉU: INSS Vistos etc. Firmada a 

competência deste Juízo, forte na competência excepcional do § 3º do art. 

109 da Constituição Federal. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no art. 320 do mesmo Diploma Processual Civil. Desta forma, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do CPC, com 

fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Desde já, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 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 nº 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, nomeio 

a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC), conforme a agenda 

disponibilizada perante este juízo, no dia 06 de fevereiro de 2019, às 

08h15min. 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$ 420,00 (quatrocentos e vinte 

reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução nº 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. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade 

habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução 

da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 
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e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? 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. Por 

fim, em conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o 

INSS para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

6163789230, bem como eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Jaciara/MT, 02 de outubro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001210-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI (ADVOGADO(A))

EDUARDO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001210-32.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

EDUARDO LEITE DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, tendo em 

vista a manifestação em comum das partes para o cancelamento da 

audiência de tentativa de conciliação, com fulcro no Art. 334, § 4º, I do 

CPC, defiro o pedido das partes e, por consequência, determino a 

remessa do feito ao CEJUSC para cancelamento da audiência agendada 

para o dia 15/10/2018, às 14h00min. De outra banda, certifique-se o 

decurso de prazo para apresentação de defesa, com base no Art. 335, II 

do CPC. Por fim, cumpra-se integralmente a decisão de ID 13862140. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Jaciara/MT, 02 de outubro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002325-88.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA DE JESUS DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002325-88.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: CLEUSA DE JESUS DE MATOS Vistos, etc. A parte 

requerente ajuíza a presente Ação de Busca e Apreensão em face da 

parte requerida, almejando a concessão de liminar de busca e apreensão 

do veículo descrito na inicial, objeto da Cédula de Crédito Bancário. Aduziu 

que celebrou com a parte requerida contrato de Cédula de Crédito 

Bancário garantido por Alienação Fiduciária, onde a demandada se 

obrigou a pagar o valor exposto no instrumento por meio de prestações 

mensais, porém deixou de adimplir sua obrigação, mesmo sendo notificada 

extrajudicialmente, incorrendo em mora, nos termos da legislação 

específica ao caso (Decreto-Lei nº 911/69). Com a inicial vieram 

documentos. É o relato do necessário. Fundamento e decido. A liminar de 

busca e apreensão deve ser deferida, porquanto comprovados os 

pressupostos legais necessários para tanto, nos termos do disposto no 

Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004 e Lei nº 

13.043/2014, especialmente diante da comprovação da constituição da 

mora do requerido. É certo que de acordo com o artigo 3º, § 2º do Decreto 

Lei 911/69, alterado pela Lei n° 10.931/2004, o devedor pode, no prazo de 

05 (cinco) dias após executada a liminar de busca e apreensão, pagar a 

“integralidade da dívida pendente”. Neste sentido é o entendimento do STJ: 

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA E PROSSEGUIMENTO DO 

CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO 

TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS).DECISÃO 

MANTIDA.1. A atual redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 não 

faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão 

de bem alienado fiduciariamente. 2. Somente se o devedor fiduciante 

pagar a integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas, vincendas 

e encargos, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, 

ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 

1398434/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 11/02/2014). Certo é que lei especial 

nova geralmente traz normas a par das já existentes; normas diferentes, 

novas, mais específicas que as anteriores e que, como o Código de 

Defesa do Consumidor não regula contratos específicos e em casos de 

incompatibilidade, há clara prevalência da lei especial nova. Nesse passo, 

transcrevo o voto proferido no REsp 1.287.402/PR/STJ, pelo Relator do 

acórdão o Excelentíssimo Ministro Antonio Carlos Ferrreira, verbis: “A 

hipótese legal, para mim, é muito clara. O devedor pode, nos 5 (cinco) dias 

previstos em lei, pagar a integralidade da dívida pendente. "O devedor 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus". Nesse passo, cumpre consignar 

que, evidentemente, naquilo que compatível, aplicam-se à relação 

contratual envolvendo alienação fiduciária de bem móvel, integralmente, as 

disposições previstas no Código Civil e, nas relações de consumo, o 

Código de Defesa do Consumidor. Por todo o exposto, e levando-se em 

conta as razões expendidas na petição inicial, os documentos que a 

acompanham, bem como, a constituição em mora do requerido, DEFIRO A 

LIMINAR de busca e apreensão do veículo VOLKSWAGEN GOL (TREND) 

1.0 8V G4 TFLEX 4P (AG) COMPLETO 2013 2014, placa NJI-6441, 

gasolina/álcool, chassi 9BWAA05W0EP059407, cor branca, objeto do 

Contrato nº 390983681, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, 

com as alterações da Lei 13.043/2014. Executada a liminar, cite-se a 

requerida para, querendo: A) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

apreensão, ter o bem restituído, livre de ônus, desde que pague a 

integralidade do débito, correspondente às parcelas vencidas e 

vincendas, com acréscimos decorrentes da mora, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, nos termos do § 2º do art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, com a nova redação dada pela Lei 10.931/2004, 

acrescidas das custas processuais, que deverá ser calculada com base 

no valor depositado e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor depositado; B) no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º, com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04. Consigne-se no mandado as 

advertências legais contidas no art. 344 do Código de Processo Civil. 

Deverá a requerida, no cumprimento do ato, entregar todos os 

documentos relativos ao bem, conforme previsto no art. 3º da Lei 

13.043/2014. Nomeio como depositário fiel do bem o representante legal do 

autor. Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem e 

expeça-se mandado de busca e apreensão. Autorizo o concurso da força 
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policial para assegurar o cabal cumprimento da medida de busca e 

apreensão. Defiro os benefícios inseridos no art. 212 do CPC, caso 

necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 02 de outubro de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002371-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES DE MAGALHAES (AUTOR(A))

CATIA APARECIDA MOURA PASQUALOTTO (AUTOR(A))

CELIA GONCALVES DA SILVA CORDEIRO (AUTOR(A))

CLAUDIANE ROBERTA GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

ESTELA MARIS PIVETTA (ADVOGADO(A))

CLEBERSOM YEKERT DA CUNHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002371-77.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

CARLOS SOARES DE MAGALHAES, CATIA APARECIDA MOURA 

PASQUALOTTO, CELIA GONCALVES DA SILVA CORDEIRO, CLAUDIANE 

ROBERTA GONCALVES DA SILVA, CLEBERSOM YEKERT DA CUNHA 

RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT VISTOS ETC, Trata-se de Ação de 

Cobrança ajuizada por CARLOS SOARES DE MAGALHÃES, CATIA 

APARECIDA MOURA PASQUALOTTO, CÉLIA GONÇALVES DA SILVA 

CORDEIRO, CLAUDIANE ROBERTA GONÇALVES DA SILVA e CLEBERSON 

YEKERT DA CUNHA em face do MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, ambos 

qualificados nos autos. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma 

do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige 

apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não possui 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Outrossim, o 

NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se a parte requerida para 

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, sob pena de ser-lhe decretada 

a revelia (art. 334 NCPC). Cite-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Jaciara–MT, 2 de outubro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002372-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

INAJARA ANGELICA DOS REIS MOURA (AUTOR(A))

JOAO BORGES FILHO (AUTOR(A))

ELIETE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

EVANDRO CARLOS BIHAIN (AUTOR(A))

FLAVIA CRISTINA DIAS LOPES DE SOUSA (AUTOR(A))

ESTELA MARIS PIVETTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002372-62.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ELIETE ALVES DA SILVA, EVANDRO CARLOS BIHAIN, FLAVIA CRISTINA 

DIAS LOPES DE SOUSA, INAJARA ANGELICA DOS REIS MOURA, JOAO 

BORGES FILHO RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT VISTOS ETC, Trata-se 

de Ação de Cobrança ajuizada por ELIETE DA SILVA NASCIMENTO, 

EVANDRO CARLOS BIHAIN, FLÁVIA CRISTINA DIAS LOPES DE SOUZA, 

INAJARA ANGÉLICA DOS REIS MOURA e JOÃO BORGES FILHO em face 

do MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, ambos qualificados nos autos. Defiro o 

pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, 

pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da parte 

hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, elemento 

suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à pobreza 

declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios em sentido 

contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas 

contundentes que venham a espancar a presunção de veracidade de 

hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária gratuita, esta 

deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 

97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - 

unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - 

INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO 

PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com as custas 

do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua 

família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da 

Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de forma a 

garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à justiça. 

Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – 

DJ 19/01/10). Outrossim, o NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se 

a parte requerida para 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, 

sob pena de ser-lhe decretada a revelia (art. 334 NCPC). Cite-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Jaciara–MT, 2 de outubro de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79237 Nr: 1899-64.2016.811.0010

 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: MDFSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ ORLANDO DE SÁ, Cpf: 

70694621587, Rg: 0724812342, Filiação: Maria Elvira de Sá e Domingos 
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Cordeiro dos Santos, data de nascimento: 20/04/1963, brasileiro(a), 

natural de Petrolina-PE, casado(a), pedreiro, Telefone 66-8836-7404. 

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: MARIA DE FATIMA SENHORINHA DE ANDRADE, 

brasileira, solteira, portador do RG nº. 1201698197 SSP/BA e CPF nº. 

044.021.194-80, residente e domiciliada na Rua Irahes, nº 661, Bairro 

Santa Rita, em Jaciara - MT, telefone (66) 98110-5210/99925-7587, por 

intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

vêm, promover a presente: AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO 

DE UNIÃO ESTÁVEL Em desfavor de JOSÉ ORLANDO DE SÁ, brasileiro, 

RG e CPF desconhecidos (desde já requer a complementação da 

qualificação, nos termos do artigo 319, §§1º a 3º, do CPC), residente e 

domiciliado no Sítio São José na Estrada Parque ao lado esquerdo logo 

após a marcenaria, em Jaciara-MT, telefone (66) 99977-2611, tendo em 

vista os fundamentos fáticos e jurídicos a seguir delineados: 2 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Missão: Promover 

assistência jurídica aos necessitados com excelência, efetivando a 

inclusão social, respaldada na ética e na moralidade. DA INEXISTÊNCIA DE 

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PARTE AUTORA A parte Autora informa não 

possuir endereço eletrônico, destarte, não há infringência ao inciso II, na 

forma do § 3º do art. 319 do Código de Processo Civil. DOS FATOS A 

requerente conviveu com o requerido por aproximadamente 7 (sete) anos, 

estão separados há 5 (cinco) meses, sem qualquer possibilidade de 

reconciliação. Não tiveram filhos. DA PARTILHA DOS BENS E DÍVIDAS 

Durante a união estável, adquiriram o seguinte bem: • Um carro Fiat/Uno 

Mi l l e r  F i re  F lex  2006 ,  p laca  NDB5307 /RO,  Chass i 

9BD15822764869519REM, Cor Preta, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). Requer seja efetuada a venda do bem citado, após a venda o valor 

deverá ser partilhado em partes iguais entre requerente e requerido. E as 

seguintes dívidas: • 6 (seis) parcelas no valor de R$ 154,70 (cento e 

cinquenta e quatro reais e setenta centavos) cada, referentes a compra 

de móveis na loja Romera; • 1 (uma) parcela no valor de R$ 95,39 (noventa 

e cinco reais e trinta e nove centavos), referente a uma furadeira 

comprada na loja de móveis Gazin; • 7 (sete) parcelas no valor de 144,99 

(cento e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), referentes a 

compra de 4 pneus na loja Darom Móveis. Requer seja partilhado em 

partes iguais as dívidas citadas, entre requerente e requerido. DO DIREITO 

Na união estável existe a convivência do homem e da mulher sob o mesmo 

teto ou não, mas “more uxório”, isto é, convívio como se marido e esposa 

fosse. O que importa é ser a união duradoura, inspirada no elemento 

anímico, a gerar a convicção de que pode marchar para a relação 

matrimonial. Em uma palavra, a união estável é um fato jurídico, qual seja 

um fato social que gera efeitos jurídicos. Foi longa a escalada para a 

assimilação legal da união estável pelo direito Pátrio. A Constituição 

Federal veio consagrá-la em seu art. 226, § 3º, reconhecendo-a como 

entidade familiar. Hodiernamente, regulam as relações convivências os 

arts. 1723 a 1727 do Código Civil, especificamente o art. 1725 do Código 

Civil, no que diz respeito ao regime de bens, aplicando-se, no que couber, 

o regime da comunhão parcial. Corroborando com tal entendimento, o 

Enunciado n° 115, aprovado pela “Jornada de direito civil”, promovida, em 

setembro de 2002, pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da 

Justiça Federal, in verbis: DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer: A) 

Sejam concedidos à requerente os benefícios da justiça gratuita, nos 

termos dos artigos 98 e 99, §3º do Código de Processo Civil; B) Seja 

recebia a presente ação, citando-se o requerido; C) A designação de 

audiência de conciliação; D) A complementação da qualificação da parte 

ré, nos termos do artigo 319, §§1º a 3º, do CPC; Dá-se à causa o valor de 

R$ 17.038,52 (dezessete mil, trinta e oito reais e cinquenta e dois 

centavos). Termos em que, Pede deferimento. Jaciara - MT, 23 de junho de 

2016.

Despacho/Decisão: Processo nº 1899-64.2016.811.0010Código 

79237Requerente: Maria De Fatima Senhorinha De AndradeRequerido: (s): 

José Orlando de SáVISTOS ETC,Defiro pedido de ref. 34.Cite-se o 

executado via edital, pelo prazo de vinte dias, observadas as formalidades 

legais.Escoado o prazo, certifique-se e em caso de inércia do executado, 

desde já nomeio como sua curadora Especial a Defensora Pública atuante 

nesta comarca, Drª Jacqueline Gevizier Nunes Rodrigues, devendo ser 

intimada da nomeação e de todos os atos processuais, bem como, para no 

prazo legal, apresentar defesa, nos termos do art. 72, inciso II, do Código 

de Processo Civil, ficando consignado que no exercício do múnus público 

não se aplica o ônus da impugnação específica dos fatos, nos termos do 

Parágrafo Único do artigo 341 do mesmo Códex, sendo cabível, portanto, 

defesa genérica, por negativa geral.Apresentada a defesa, 

certifique-se.Após, vistas aos requerentes para, querendo, no prazo 

legal, impugnar.Em seguida, retornem os autos imediatamente 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Jaciara – MT, 

21 de setembro de 2018. Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tânia Regina Menezes, 

digitei.

Jaciara, 02 de outubro de 2018

Silvia Garbelini Serafim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100722 Nr: 6525-92.2017.811.0010

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANOEL BENTO DA SILVA, Filiação: 

Maria Sebastiana da Silva e Venceslau Maximo Rodrigues, data de 

nascimento: 13/11/1944, natural de Arenápolis-MT, casado(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: ELISABETE VICENTE DA SILVA, brasileira, casada, 

costureira, portadora do RG nº 27363565-8 SESP/MT e CPF nº 

860.652.541-34, residente e domiciliada na Rua Moema, nº 810, Bairro 

Santa Rita em Jaciara - MT, telefone (66) 99715-4437, pela DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, vem a este Juízo promover o 

pedido de DIVÓRCIO LITIGIOSO em desfavor de MANOEL BENTO DA 

SILVA, brasileiro, demais qualificações ignoradas, residente e domiciliado 

em lugar incerto e não sabido, (desde já requer o suprimento, nos termos 

do artigo 319, §§ 1º a 3º, do CPC), tendo em vista os fundamentos fáticos 

e jurídicos a seguir delineados: - DA INEXISTÊNCIA DE ENDEREÇO 

ELETRÔNICO DA PARTE AUTORA Documento: 100722 - Protocolado em: 

31/08/2017 às 16:16:17 e assinado eletronicamente por: Denis Thomaz 

R o d r i g u e s : 2 2 1 0 7 0 2 3 8 0 8  A u t e n t i c i d a d e  d o  d o c u m e n t o : 

25ec01e3-e60f-4c9e-b22c-94ca5c3cc9e1. Para conferir a autenticidade 

acesse o endereço http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento 2 

Defensoria Pública – Rua Guayuas, nº 177, Vale Formoso, Jaciara/MT. 

CEP: 78.820-000. Fone (66) 3461-1297 Preambularmente, a parte Autora 

informa não possuir endereço eletrônico, destarte, não há infringência ao 

inciso II, na forma do § 3º do art. 319 do Código de Processo Civil. - DOS 

FATOS: Requerente e requerida contraíram matrimônio em 24 de Agosto 

de 1985, sob o regime de comunhão parcial de bens e estão separados de 

fato há 32 (trinta e dois) anos. As partes não tiveram filhos. Não tem bens 

a partilhar. Não contraíram dívidas. - DO DIVÓRCIO No dia 16 de julho de 

2010 promulgou-se a tão esperada “PEC do divórcio”, que acabou 

suprimindo de nosso ordenamento jurídico a figura da separação judicial. 

Com a vigência da Emenda Constitucional nº 66/2010, que alterou o § 6º 

do art. 226 da Constituição Federal, basta o casal ou um de seu membro, 

insatisfeito da vida em comum, pleitear um pedido de divórcio em juízo ou 

em cartório extrajudicial para romper-se o vínculo matrimonial, não mais 

sendo necessário esperar o tempo de um ano, após prévia separação 

judicial, ou de dois anos de comprovada separação de fato. Documento: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 435 de 642



100722 - Protocolado em: 31/08/2017 às 16:16:17 e assinado 

eletronicamente por: Denis Thomaz Rodrigues:22107023808 Autenticidade 

do documento: 25ec01e3-e60f-4c9e-b22c-94ca5c3cc9e1. Para conferir a 

a u t e n t i c i d a d e  a c e s s e  o  e n d e r e ç o 

http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento 3 Defensoria Pública – 

Rua Guayuas, nº 177, Vale Formoso, Jaciara/MT. CEP: 78.820-000. Fone 

(66) 3461-1297 Com efeito, vejamos o que dispõe o comentado dispositivo 

Constitucional, in verbis: “§6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio.” Interpretando a Desembargadora aposentada Maria Berenice 

Dias, sempre manifestando com brilhante sabedoria que lhe é peculiar, 

assim nos orienta quanto à matéria: Ao ser dada nova redação ao art. 

226, § 6º da Constituição Federal, desaparece a separação e eliminam-se 

prazos e a perquirição de culpa para dissolver a sociedade conjugal. 

Qualquer dos cônjuges pode, sem precisar declinar causas ou motivos, e 

a qualquer tempo, buscar o divórcio. (Artigo publicado por meio do Instituto 

Brasileiro de Direito de Família e disponibilizado em 09/07/2010 no 

endereço http://www.ibdfam.org.br) Nesse diapasão, forçosa é a 

conclusão no sentido de que hoje não existe qualquer restrição e nem 

exigência de prova da causa de separação, nem discussão sobre culpa 

de qualquer dos cônjuges ou sequer comprovação de separação de fato 

para pedir a decretação do divórcio do casal. De outra banda, vejamos os 

esclarecimentos promovidos pelo ilustre civilista RICARDO FIÚZA, acerca 

da legitimidade da requerente em pleitear a dissolução do matrimônio: A 

ação de divórcio tem caráter pessoal, razão pela qual a legitimidade em 

sua propositura é atribuída aos cônjuges, com exclusividade, como 

dispunha o artigo 24, parágrafo único, da Lei nº 6.515/77. Já que o 

casamento vincula os cônjuges, o interesse em dissolvê-los somente a 

eles compete, cabendo-lhes avaliar a conveniência ou não da sua 

manutenção. Assim, injustificável a interferência do Estado na vida dos 

cidadãos nestes assuntos, motivo por que andou bem a referida reforma 

ao eliminar os prazos para a concessão do divórcio, respeitando o direito 

de todos em buscar a felicidade, que não se encontra necessariamente na 

mantença do casamento, mas, muitas das vezes, com o seu fim. 

Documento: 100722 - Protocolado em: 31/08/2017 às 16:16:17 e assinado 

eletronicamente por: Denis Thomaz Rodrigues:22107023808 Autenticidade 

do documento: 25ec01e3-e60f-4c9e-b22c-94ca5c3cc9e1. Para conferir a 

a u t e n t i c i d a d e  a c e s s e  o  e n d e r e ç o 

http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento 4 Defensoria Pública – 

Rua Guayuas, nº 177, Vale Formoso, Jaciara/MT. CEP: 78.820-000. Fone 

(66) 3461-1297 Nesse sentido é a propositura da presente ação, 

devidamente respaldada em nossa Lei Maior, a fim de desconstituir o 

vínculo matrimonial entre Requerente e Requerida que, destarte, nunca é 

demais lembrar, pode ser realizado a qualquer tempo e sem precisar 

declinar seus motivos. - DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer: a) 

Sejam concedidos à requerente os Benefícios da Justiça Gratuita, nos 

termos dos artigos 98 e 99, §3° do CPC; b) A complementação da 

qualificação da parte ré, nos termos do artigo 319, §§1° a 3° do CPC; c) A 

designação de audiência de conciliação; d) A citação; e) AO FINAL, SEJA 

JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO, PARA DECRETAR O DIVÓRCIO DO 

CASAL EXPEDINDO-SE MANDADO DE AVERBAÇÃO AO CARTÓRIO DE 

REGISTRO CIVIL COMPETENTE PARA AS DEVIDAS ANOTAÇÕES. E UMA 

VEZ CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS, SEJA EXPEDIDO O 

COMPETENTE TERMO, JULGANDO-SE PROCEDENTE O PEDIDO. f) a 

condenação do Requerido nas custas processuais, honorários 

advocatícios e demais cominações legais, requerendo o seu pagamento 

em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

mediante depósito no Banco do Brasil, agência nº 3834-2, conta corrente 

nº 1.041.050-3. Documento: 100722 - Protocolado em: 31/08/2017 às 

16:16:17 e assinado eletronicamente por: Denis Thomaz 

R o d r i g u e s : 2 2 1 0 7 0 2 3 8 0 8  A u t e n t i c i d a d e  d o  d o c u m e n t o : 

25ec01e3-e60f-4c9e-b22c-94ca5c3cc9e1. Para conferir a autenticidade 

acesse o endereço http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento 5 

Defensoria Pública – Rua Guayuas, nº 177, Vale Formoso, Jaciara/MT. 

CEP: 78.820-000. Fone (66) 3461-1297 Por fim, protesta provar o alegado 

por todos os meios de provas em Direito admitidos. Dá-se à causa o valor 

de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais). Termos em que, Pede 

deferimento. Jaciara - MT, 30 de Agosto de 2017. DENIS THOMAZ 

RODRIGUES DEFENSOR PÚBLICO Documento: 100722 - Protocolado em: 

31/08/2017 às 16:16:17 e assinado eletronicamente por: Denis Thomaz 

R o d r i g u e s : 2 2 1 0 7 0 2 3 8 0 8  A u t e n t i c i d a d e  d o  d o c u m e n t o : 

25ec01e3-e60f-4c9e-b22c-94ca5c3cc9e1. Para conferir a autenticidade 

acesse o endereço http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento

Despacho/Decisão: Processo nº 6525-92.2017.811.0010Código 

10722Exequente: Elisabete Vicente Da SilvaExecutado (s): Manoel Bento 

Da SilvaVISTOS ETC,Defiro pedido de ref. 23.Cite-se o requerido via edital, 

pelo prazo de vinte dias, observadas as formalidades legais.Escoado o 

prazo, certifique-se e em caso de inércia do executado, desde já, nomeio 

como sua curadora Especial a Defensora Pública atuante nesta comarca, 

Drª. Jacqueline Gevizier Nunes Rodrigues, devendo ser intimada da 

nomeação e de todos os atos processuais, bem como, para no prazo 

legal, apresentar defesa, nos termos do art. 72, inciso II, do Código de 

Processo Civil, ficando consignado que no exercício do múnus público não 

se aplica o ônus da impugnação específica dos fatos, nos termos do 

Parágrafo Único do artigo 341 do mesmo Códex, sendo cabível, portanto, 

defesa genérica, por negativa geral.Apresentada a defesa, 

certifique-se.Após, vistas à requerente para, querendo, no prazo legal, 

impugnar.Em seguida, imediatamente conclusos.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Jaciara – MT, 21 de setembro de 2018. Valter 

Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tânia Regina Menezes, 

digitei.

Jaciara, 02 de outubro de 2018

Silvia Garbelini Serafim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 3463 Nr: 1017-35.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-FINANCEIRA S/A, CRÉDITO , FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZIAS MELO DE ALMEIDA, JOSÉ AUDENIRO 

FEITOSA, ELIENE DE FRANÇA FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOTILDES FAGUNDES DUARTE - 

OAB:5251/MT, J.WANDERLEY GARCIA DUARTE. - OAB:731/MT, KARINE 

FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, 

Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Conforme determinado às fls.120, as referidas cópias das decisões 

proferidas nos autos em apenso a estes, encontram se atreladas às 

fls.157/175, sendo as mesmas cópias autenticas dos referidos 

processos. Sendo assim, procedo a INTIMAÇÃO do exequente para, no 

prazo de 15(quinze) dias, apresentar demonstrativo atualizado da 

evolução do crédito exequendo obedecendo as decisões proferidas nos 

autos da Ação Revisional, cód. 1093, transitada em julgado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 25569 Nr: 2010-29.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILA MARIA BARBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ TICIANEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEONATHAN SUEL DIAS - 

OAB:OAB/MT 15.978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELCIO TICIANEL - 

OAB:6505/MT

 Processo nº 2010-29.2008.811.0010

Código nº 25569

VISTOS ETC,

Ao Cartório Distribuidor para que retifique a capa dos autos, fazendo 

registrar que o feito se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, 

nos termos do artigo 513, § 1º e seguintes do Código de Processo Civil.

Intimem-se a parte devedora, na pessoa de seu (s) advogado (s), para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, pague a quantia devida descrita nos 

cálculos de fl. 153/153-vº, sob pena do acréscimo da multa de 10% 

prevista no artigo 523, § 1º do CPC e, em caso de não pagamento 

espontâneo, fica desde logo autorizado expedição de mandado de 

penhora e avaliação de bens a garantir a quitação da dívida, na forma do § 

3° do mesmo diploma.

Decorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, 
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poderá o executado no prazo legal apresentar Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença, na forma do art. 525 do Código de Processo 

Civil.

Não havendo pagamento no prazo assinalado, bem como, de impugnação 

ao cumprimento de sentença por parte da devedora, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a atualização do 

débito requerendo o que entender de direito, vindos os autos 

posteriormente conclusos para ulterior deliberação.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 26 de Setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002365-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELISETE MARIA GIACOBBO BOIANI (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS BOIANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002365-70.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

ELISETE MARIA GIACOBBO BOIANI REQUERIDO: ESPÓLIO DE JOÃO 

CARLOS BOIANI VISTOS ETC, Antes de apreciar os pedidos iniciais 

formulados pela requerente, observo uma irregularidade na peça inicial 

que impõe sua emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 

do NCPC. Compulsando os autos, não visualizei a certidão de casamento 

da requerente com o de cujus, documento indispensável à propositura da 

ação. Assim, intime-se a parte autora para que, na forma do artigo 321 do 

Código legal supracitado, emende a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntando o documento faltante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jaciara-MT, 02 de outubro de 2018. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002374-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA TAMARIS SCHNOOR (AUTOR(A))

NEUZA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

OZEIAS DOS SANTOS MOURA (AUTOR(A))

ESTELA MARIS PIVETTA (ADVOGADO(A))

LUCENY HENRIQUE DE SOUZA (AUTOR(A))

MARCIA ANJOS DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002374-32.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

LUCENY HENRIQUE DE SOUZA, MARCIA ANJOS DE MORAES, LARISSA 

TAMARIS SCHNOOR, NEUZA RODRIGUES DOS SANTOS, OZEIAS DOS 

SANTOS MOURA RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT VISTOS ETC., Antes 

de apreciar os pedidos iniciais formulados pela requerente, observo uma 

irregularidade na peça inicial que impõe sua emenda, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321 do NCPC. Compulsando os autos 

verifiquei a ausência dos documentos relativos à autora LARISSA 

TAMARIS SCHNOOR e a presença de documentos de MEIRIELE 

RODRIGUES PEREIRA, pessoa estranha ao feito. Assim, intime-se a parte 

autora para que, na forma do artigo 321 do Código legal supracitado, 

emende a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, juntando os documentos 

faltantes, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jaciara-MT, 2 de outubro de 2018. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 77745 Nr: 1391-21.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON RUSSI JUNIOR, KALLEO JACOB DE 

CARVALHO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do(a) réu(e) para, no prazo legal, apresentar as 

razões do recurso interposto pelo denunciado na ref.120.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 1 de outubro de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57443 Nr: 1680-22.2014.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTONI DARI NITSCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Certifico e dou fé que, o Ministério Público apresentou suas alegações 

finais na ref. 206.

 Diante do exposto, em cumprimento ao item 7.35.11.1 da CNGC, abro 

vistas dos autos ao Defensor constituído para as alegações finais no 

prazo legal.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 2 de outubro de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR (ADVOGADO(A))

CESAR AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

Certidão de Tempestividade Recursal Certifico que o Recurso Inominado, 

bem como o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos 

termos do artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI 

da CNGC, intimo a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 dias. JACIARA, 1 de outubro de 2018 ANA 

PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002052-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

FABIO JUNIOR DA SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB: MT0019194A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 
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no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/11/2018 Hora: 10:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará 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 (Se for microempresa ou 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: 1002349-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BENTO MARTINS (REQUERENTE)

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO (ADVOGADO(A))

FERNANDO DALL AGNOL FINATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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: 

Advogado: RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB: MT0010919A 

Endereço: desconhecido Advogado: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

OAB: MT0010084A Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência 

de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/11/2018 Hora: 08:10 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará 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 (Se for microempresa ou 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: 1001527-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA ZUCCHI (REQUERENTE)

MARQUES SEMEAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE MIRIAM GONÇALVES SEDANO SABINO (REQUERIDO)

LEANDRO SABINO DA SILVA (REQUERIDO)

CLEIDE MIRIAN GONCALVES SEDANO SABINO - ME (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB: 

MT22108/O Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 14/11/2018 Hora: 10:30 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará 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 (Se for microempresa ou 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: 1000891-35.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

JOSE BRASELINO DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (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.

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000750-21.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. C. (ADVOGADO(A))

F. G. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. J. L. G. (ADVOGADO(A))

H. D. S. D. (ADVOGADO(A))

M. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUARA Certidão Processo: 

1000750-21.2018.8.11.0018 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 199419/2018, e designado Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

17/10/2018, às 15hs00min. Certifico ainda que, com fundamento no 

enunciado nº 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade de origem para 

que procedam com a intimação 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. JUARA, 1 de outubro 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000750-21.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. C. (ADVOGADO(A))

F. G. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. J. L. G. (ADVOGADO(A))

H. D. S. D. (ADVOGADO(A))

M. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUARA Certidão Processo: 

1000750-21.2018.8.11.0018 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 199419/2018, e designado Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

17/10/2018, às 15hs00min. Certifico ainda que, com fundamento no 

enunciado nº 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade de origem para 

que procedam com a intimação 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. JUARA, 1 de outubro 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000118-92.2018.8.11.0018

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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JUARA CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico, eu, Jeferson Tomaz da Costa, 

Oficial de Justiça, que em cumprimento ao referido mandado de Execução, 

expedida pelo Juizado especial Cível do Fórum da Comarca de Juara, 

efetuei várias diligencias a Rua São Benedito, nº 98E, Bairro Centro, até 

que no dia 11/04/2018 às 18h00min., localizei um rapaz que disse ser filho 

dos proprietários da casa e representantes da Executada: T. R. Perussi - 

ME, informou que seus genitores estão viajando para o Estado de Minas 

Gerais a trabalho e não tem previsão de retorno a cidade de Juara-MT. Por 

não lograr êxito em encontrar os representantes da Executada, devolvo o 

presente mandado sem o seu devido cumprimento. O referido é verdade, 

dou fé. JUARA/MT, 12 de abril de 2018. JEFERSON TOMAZ DA COSTA 

Oficial de Justiça SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE JUARA E INFORMAÇÕES: 

RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 

- TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001052-50.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIDERCI FERREIRA (REQUERIDO)

CARLOS EDUARDO DE LIMA (REQUERIDO)

CANIMAD COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimar o patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

diligência do Oficial (a) de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93610 Nr: 3492-70.2017.811.0018

 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: DTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Marcelino Fracarolli - 

OAB:24914/O, Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Vistos etc. Ante o acordo firmado nesta oportunidade, homologo a 

convenção deliberada entre as partes em consonância com o Ministério 

Público nos termos do art. 487, inciso III-“b” do CPC. Sem custas 

processuais e honorárias advocatícias conforme acordo entabulado. 

Saem os presentes intimados. Após Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 39634 Nr: 95-13.2011.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santa Goivinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 Vistos, etc.

Acolho o pedido de desarquivamento dos autos, eis que trata-se de verba 

sucumbencial.

Considerando que a executada, devidamente citada não apresentou 

embargos (fls. 97). Expeça-se Ofício Requisitório ao Presidente do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, observando-se o disposto no artigo 

443, §2º e 3º e seguintes da seção 12 da CNGC/MT.

Com a informação de pagamento, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 17201 Nr: 105-19.1995.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A-Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE OLIVEIRA, Jorge Mariano de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca do desarquivamento do presente 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73249 Nr: 2776-14.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Mandado de 

folhas 43/44 - cuja certidão restou-se negativa para a intimação da autora 

-, para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103809 Nr: 8647-54.2017.811.0018

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CFPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Relberth Alves França - 

OAB:40462/GO

 Proceder a intimação da parte autora para se manifestar no prazo legal, 

acerca da petição de ref. 54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 25106 Nr: 3133-72.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consal- Industria e Comércio de Sal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Após o decurso do prazo, diga o exequente no prazo legal.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 92477 Nr: 2885-57.2017.811.0018

 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: Lindalva Costa Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Faustino Marsa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA DE CAMPOS LUNA - 

OAB:12418

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LINDALVA COSTA ALVES, Cpf: 

02356673156, Rg: 1950795-0, Filiação: Marta Costa de Jesus e Benedito 

Caetano Alves, data de nascimento: 08/08/1988, natural de Cuiabá-MT, 

casado(a), do lar, Telefone 98446-8750 e atualmente em local incerto e 

não sabido SILVIO FAUSTINO MARSA, Cpf: 03053759110, Rg: 2531731-5, 

Filiação: Castorina Faustina Marsa e Ostaciano Marsa, data de 
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nascimento: 03/06/1988, brasileiro(a), natural de Juara-MT, solteiro(a), 

serviços gerais, Telefone 9941-2237. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante disso JULGO PROCEDENTE o presente pedido, e 

consequentemente, decreto a interdição de SILVIO FAUSTINO MARSA, 

qualificado nos autos, declarando-o relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, II do Código Civil 

e, de acordo com o artigo 1.775, “caput”, do mesmo dispositivo legal, 

nomeio-lhe Curadora na pessoa de sua esposa, a Sra. LINDAURA COSTA 

ALVES, igualmente qualificada nos autos, para representar o interditando 

em todos os atos da sua vida civil. Expeça-se mandado de inscrição no 

Registro Civil, na forma do artigo 775, §3°, do Novo Código de Processo 

Civil e 9º, III do Código Civil, e publique-se pela imprensa local e pelo órgão 

oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do 

edital os nomes do interditando e da curadora e a causa da interdição. 

Sem custas e honorários advocatícios, face a gratuidade judicial. Nos 

termos do art. 22, §1º do Estatuto da Ordem dos Advogados, arbitro em 

favor da curadora especial, Dra. Márcia de Campos Luna 02 (dois) URH'S 

como honorários advocatícios que deverão ser custeados pelo Estado de 

Mato Grosso, mediante certidão de cobrança a requerimento da 

interessada.Expeça-se certidão de cobrança na importância de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) em favor do perito nomeado por este Juízo a ser 

pago pelo Estado de Mato Grosso, intimando-se o perito desta decisão. 

P.R.I.Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedam-se às anotações 

de estilo e arquivem-se.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.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, Geisilaine Barbosa de 

Souza Oliveira, digitei.

Juara, 03 de julho de 2018

Elaine Cristina Gazetta Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84826 Nr: 4597-19.2016.811.0018

 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: EPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRP, JDCdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:...Diante disso JULGO PROCEDENTE o presente pedido, e 

consequentemente, decreto a interdição de MARIA ROSENI

POLASSI, qualificada nos autos, declarando-a relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, na

forma do artigo 4º, II do Código Civil e, de acordo com o artigo 1.775, 

“caput”, do mesmo dispositivo legal, nomeio-lhe

Curadora na pessoa de sua irmã, a Sra. ELINI POLASSI GONÇALVES, 

igualmente qualificada nos autos, para

representar a interditanda em todos os atos da sua vida civil.

Expeça-se mandado de inscrição no Registro Civil, na forma do artigo 775, 

§3°, do Novo Código de Processo Civil e 9º,

III do Código Civil, e publique-se pela imprensa local e pelo órgão oficial por 

03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez)

dias, constando do edital os nomes do interditando e da curadora e a 

causa da interdição.

Sem custas e honorários sucumbenciais. Expeça-se certidão de cobrança 

na importância de R$ 400,00 (quatrocentos

reais) em favor do perito nomeado por este Juízo a ser pago pelo Estado 

de Mato Grosso, intimando-se o perito desta

decisão.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedam-se às anotações 

de estilo e arquivem-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 77335 Nr: 828-03.2016.811.0018

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C Viol Informática-ME, Claudio Viol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmar a parte autora para manfestar no prazo legal, acerca do mandado 

e certidão de ref. 84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 67855 Nr: 221-24.2015.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurilio José de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ALBERTINI COLET - 

OAB:20262/O, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A

 Proceder a intimação da parte autora acerca da juntada de petição de ref. 

82, requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76183 Nr: 331-86.2016.811.0018

 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: Julio Cezar dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria Estadual 

de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A, Rejanne Ciliato Coutinho - OAB:20320/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao despacho de ref. 4, impulsiono o presente feito com 

Vista às partes para especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando, objetivamente, os fatos que desejam demonstrar, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56401 Nr: 2642-89.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salvador José do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simoni Bergamaschi da 

Fonseca - OAB:MT/5810O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:6.611/MS, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 Intimar o patrono da parte requerida acerca do retorno dos autos à 

Primeira Instância, para que requeira o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56024 Nr: 2251-37.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barbosa 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:

 Intimar o patrono da parte autora para proceder 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.: 59831 Nr: 2382-75.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Azarias Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 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.: 94103 Nr: 3759-42.2017.811.0018

 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: Cleusa Borges Rocha

 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:

 Certifico o decurso de prazo sem manifestação da autarquia federal, eis 

que citada para contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis (NCPC, 

art. 183),deixou trancorrer o prazo sem qualquer manifestação.

 Ante o exposto, impulsiono o presente feito ao DJE para proceder a 

intimação da parte autora, para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72765 Nr: 2567-45.2015.811.0018

 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: Márcio Adriano Ramos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Severino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono a parte autora para manifestar, no prazo legal. Acerca da 

petição de ref. 19.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001107-98.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. D. S. (ADVOGADO(A))

R. M. C. (REQUERENTE)

L. M. D. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. G. D. S. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUARA Certidão Processo: 

1001107-98.2018.8.11.0018; 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 Centros Judiciários sob o 

nº 199373/2018, e designado Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

05/10/2018, às 14hs00min. Certifico ainda que, foi designado o Mediador 

JAIME MOREIRA DA SILVA, portador do CPF.: 681.122.469-04, Conta 

Corrente Nº 28774-1, Agência Nº 2836-3, Banco do Brasil, 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, 1 de outubro 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61075 Nr: 3691-34.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivaldo Menezes Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Diante da informação acostada pela parte autora às f. 78, DETERMINO a 

intimação do INSS, por meio da agência local, para que se manifeste 

acerca do resultado da pericia realizada pelo requerente, sob pena do 

silêncio suprir a omissão administrativa apontada.

Transcorrido o prazo, volte-me concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35851 Nr: 16-68.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Brando dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, Marcos Vinicius Lucca Boligon - OAB:12099, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:MT/8184-A

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Valdir 

Brando dos Santos em face de BCS SEGUROS S/A, objetivando o 

recebimento dos valores impostos na condenação do executado.

Recebido o cumprimento de sentença (f. 237) antes mesmo que a parte 

executada fosse intimada para pagar o débito, consta informação do 

pagamento integral dos valores.

Na sequência, ás f. 244, o exequente manifestou concordância com os 

valores depositados, pugnando pelo seu levantamento e consequente 

extinção do processo pelo pagamento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Considerando que as informações pelo próprio exequente que ocorreu o 

pagamento da dívida executada em sua integralidade, a extinção do 

processo é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO por sentença EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Expeça-se alvará judicial para levantamento dos valores depositados 

conforme dados apresentados às f. 244.

Após comprovação do pagamento dos valores, certificado o transito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 34122 Nr: 1714-46.2009.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesé da Costa Alcantara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC.Sem 

custas e honorários ante a gratuidade da justiça.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73764 Nr: 3066-29.2015.811.0018

 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: Sancarlo Agropecuária Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Martin Paes de Barros, Moacir Alves 

Candido, E outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0, IVO PRANDO DOS SANTOS - OAB:328577, Silvio Guilen 

Lopes - OAB:59.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9.492 MT, Fabricio Renann Pastro Pavan - OAB:OAB/MT 17.354, 

HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - OAB:OAB/MT 

21.720-A

 Vistos etc.

Nos termos do art. 10 do CPC, manifeste-se a parte requerente acerca do 

derradeiro pedido da parte requerida.

Após, conclusos para sentença.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-16.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

G. CONRADI DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIELLE NEVES FERREIRA (REQUERIDO)

 

Promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias acerca do novo endereço do(a) 

promovido(a), sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-22.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO (ADVOGADO(A))

G. CONRADI DOS SANTOS - ME (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANY MARA GOUVEIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 11/12/2018 08:40 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-37.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO (ADVOGADO(A))

G. CONRADI DOS SANTOS - ME (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKSON NASCIMENTO MELO (REQUERIDO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte autora da audiência conciliação designada 

para 11/12/2018 09:00 horas. Ato contínuo, INTIMA-SE para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, forneça endereço atualizado do requerido, ponto de 

referência ou mesmo croqui para sua exata localização, já que o endereço 

informado nos autos é apenas da Avenida Luiz Gatti, sem menção a 

outras informações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-85.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO (ADVOGADO(A))

G. CONRADI DOS SANTOS - ME (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANY MARA GOUVEIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 11/12/2018 09:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-74.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

G. CONRADI DOS SANTOS - ME (INTERESSADO)

REJANNE CILIATO COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUPSLEY APARECIDA ARRUDA (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 11/12/2018 09:40 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 27832 Nr: 372-34.2008.811.0018

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pamela Moraes Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Bezerra - 

OAB:11714

 Promovo a intimação das partes do retorno dos autos da turma recursal, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeiram o que de direito.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 74852 Nr: 3594-63.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Pereira Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ROBSON ANDRADE 

DO CARMO - OAB:23119/O

 Promovo a intimação do advogado, para informar o endereço do réu no 

prazo de 5 dias, para posterior envio da carta precatória.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000587-54.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER (ADVOGADO(A))

FELIPE HUBNER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 
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DECISÃO Processo nº: 1000587-54.2017.811.0025 REQUERENTE: Felipe 

Hubner REQUERIDO: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A 

VISTOS. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, em razão de suposta 

irregularidade na cobrança dos serviços de energia elétrica prestados. 

Conforme se infere dos autos, afirma o autor ser titular da Unidade 

Consumidora nº 6/2540537-4, instalada pela requerida em imóvel rural de 

sua propriedade em agosto de 2016, possuindo consumo médio de R$ 

49,01, por mês, situação essa que sem motivação aparente, teria sido 

bruscamente alterada no mês de março/2017, quando o consumidor foi 

surpreendido com uma fatura de energia no valor de R$5.396,00, e outra 

de R$701,30, vencíveis no mes seguinte, e que segundo afirma seriam 

abusivas por não refletirem o real consumo de sua unidade consumidora. 

Em sede de contestação, a requerida refutou as teses iniciais, alegando 

que as cobranças efetuadas se deram em consonância com as 

disposições da Resolução 414/2010 da Aneel, porquanto refletem um 

acerto de faturamento referente aos meses de janeiro e fevereiro de 

2017, em que as faturas foram geradas pela média de consumo e não pela 

real quantidade de energia apontada pelo equipamento. Inexistindo 

questão preliminar pendente de análise, fixo como ponto controvertido a 

regularidade na medição do consumo de energia elétrica na unidade 

consumidora nº 6/2540537-4, nos meses de março e abril de 2017. 

Fixados os pontos controvertidos, indiquem as partes as provas que ainda 

pretendam produzir, especifica e detalhadamente, em 15 dias, prazo 

comum, sob pena de indeferimento e julgamento direto da lide. Esgotado o 

prazo acima assinalado, conclusos. Às providências. Juína/MT, 17 de 

setembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000661-45.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO (ADVOGADO(A))

Município de Juína (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo nº: 1000661-45.2016.8.11.0025 Autor: Ministério 

Público Estadual Requerido: Município de Juína Vistos, Trata-se de ação 

civil pública ambiental manejada pelo Ministério Público estadual em face do 

Município de Juína/MT, porque, segundo afirmado na peça vestibular, a 

partir de denúncias de moradores da região foi constatada a existência de 

esgoto a céu aberto em uma rua do bairro Palmiteira (Rua Araruna), que 

estaria desaguando em terreno particular e causando doenças de pele 

nos afetados por essa situação. Aduz que vistoriando in loco a região, 

descobriu-se que, em verdade, por ausência de rede de saneamento 

básico no local, em frente ao terreno atingido existiria uma ‘boca de lobo’ 

coberta com madeira, o que, obviamente, não é suficiente a dar vazão às 

aguas que correm por ali, especialmente no período das chuvas, onde a 

água pluvial correria livremente, se amalgamando ao esgoto represado na 

boca de lobo e causando as péssimas condições de higiene denunciadas 

pela população diretamente afetada. Assinala que malgrado as tentativas 

de solução na via administrativa, o comandante da municipalidade se 

postou de modo absolutamente inerte e omisso, não realizando as obras 

necessárias, provocando a necessidade de ajuizamento da ação civil em 

comento. Reverbera ser o saneamento básico corolário do direito integral 

à Saúde, garantia constitucional dos cidadãos e obrigação do Estado, não 

se podendo admitir a omissão irresponsável e repetitiva de tal obrigação 

estatal, mormente quando episódios de enfermidades já são translúcidos 

na região. Pede a concessão de medida liminar, no sentido de impor ao 

Município a obrigação de construção de galera pluvial na região atingida, 

no prazo de 90 dias, e a posterior confirmação da ordem em sede 

meritória. A tutela de urgência perquirida foi rejeitada e determinada a 

citação do ente municipal, quedou-se inerte quanto ao ônus processual 

correlato, sendo declarado revel e manifestando-se o Parquet pelo 

encerramento da fase cognitiva e a prolação do édito sentencial, já que as 

provas documentais estariam todas acostadas aos autos. É o relatório. 

FUNDAMENTO e DECIDO De início, destaque-se que o julgamento de mérito 

da questão ora em análise mais do que tudo, é um dever processual do 

juízo, afinal, a matéria judicializada já se encontra devidamente 

esclarecida, e sequer foi controvertida pela parte requerida, não existindo 

motivos para a dilação temporal do processo, forte na ideia de que a 

duração razoável do processo é um direito constitucional dos litigantes. 

Dito isso, é curial pontuar que a questão de fundo (esgoto a céu aberto na 

Rua Araruna, Bairro Palmiteira) é matéria indisputada em juízo, seja porque 

o Município quedou-se inerte quanto ao dever processual de se defender, 

seja porque no âmbito administrativo houve assunção pela municipalidade 

quanto à existência da ‘boca de lobo’ em condições precárias de 

conservação e funcionamento, o que, ademais, está estampado de modo 

indelével nas provas documentais e fotográficas colhidas no local. A rigor, 

o que precisa ser discutido e decidido qual é o limite, a zona de 

intangibilidade na atuação jurisdicional no que pertine à análise e 

verificação de supostas condutas omissivas do ente estatal quanto à 

execução de políticas públicas genéricas, como é o caso do saneamento 

básico municipal. Vale dizer: não se desconhece que a ausência de 

adequado saneamento básico é um mal que assola grande parte do 

território nacional, resultado da maneira selvagem e rudimentar como a 

coisa pública é tratada no país há gerações, entretanto, deve-se 

perscrutar, inicialmente, se tal déficit público comporta interferência 

judiciaria e solução paliativa e sazonal, a partir de decisões judiciais 

pontuais, ou se é matéria que deva ser tratada e resolvida no âmbito da 

macropolítica, campo distante e inalcançável pelo modelo de processo 

atômico que vige em nosso ordenamento jurídico. E logo de saída me 

adianto em salientar, que a mim não convence a ideia de que a distribuição 

de riquezas ou a imposição de condutas públicas pela via judicial seja a 

solução ideal ou vanguardista, servível a todo momento em que alguém 

entenda ou mesmo demonstre a ocorrência da sonegação de um dever 

jurídico pela omissão do Estado. É preciso que se compreenda que as 

riquezas públicas são finitas, que orçamento não é um poço infindável de 

recursos e que a escolha na adoção desta ou daquela linha de política 

pública não pode ser avaliada sob um prisma parcial e descontextualizado 

da questão. Em conclusão: a priori a execução de políticas públicas, a 

asseguração de garantias e prerrogativas constitucionais, especialmente 

quanto a direitos sociais, compete ao administrador público e ao poder 

legiferante, não sendo ambiente de competência jurisdicional. Todavia, 

conforme largamente difundido em doutrina e jurisprudência, se e quando, 

prostrar-se o legislador ou a Administração Pública inertes no dever 

constitucional que possuem de materializar e garantir os direitos e 

prerrogativas, individuais e coletivas, previstos na Lei Fundamental, aí sim, 

e de modo delimitado, exsurge atribuição e competência ao Poder 

Judiciário, como guardião e interprete da Carta Magna, impor aos poderes 

republicanos o dever de darem cumprimento à promessa do constituinte, 

cominando condutas, determinando posturas e comportamentos, a fim de 

alcançar a finalidade buscada pela norma. Noutros dizeres: se a omissão 

estatal converter a promessa do constituinte em um não-direito; se a 

inercia dos responsáveis representar a negação de uma garantia ao 

cidadão, é justo e correto que esse não-fazer seja corrigido no âmbito 

jurisdicional, como leciona a Suprema Corte: “Agravo regimental no 

recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio 

ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do 

princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. Esta 

Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da 

sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para 

a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual 

garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a 

sua proteção. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode 

determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de 

direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso 

configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo 

regimental não provido” (RE nº 417.408/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha 

relatoria, DJe de 26/4/12). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. ABRIGOS PARA MORADORES DE RUA. REEXAME DE FATOS E 

PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO 

DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

Incabível o recurso extraordinário quando as alegações de violação a 

dispositivos constitucionais exigem o reexame de fatos e provas (Súmula 

279/STF). Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que não ofende 

o princípio da separação de poderes a determinação, pelo Poder 

Judiciário,em situações excepcionais, de realização de políticas públicas 

indispensáveis para a garantia de relevantes direitos constitucionais. 

Precedentes. Agravo regimental desprovido” (RE nº 634.643/RJ-AgR, 

Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa,DJe de 13/8/12) (...) 

Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo 

e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, 
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revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que em bases 

excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas 

públicas definidas pela própria Constituição,sejam estas implementadas, 

sempre que os órgãos estatais competentes, por descumprirem os 

encargos político- -jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, 

vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridade de 

direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. 

DESCUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS EM SEDE 

CONSTITUCIONAL: HIPÓTESE LEGITIMADORA DE INTERVENÇÃO 

JURISDICIONAL. - O Poder Público - quando se abstém de cumprir, total ou 

parcialmente, o dever de implementar políticas públicas definidas no 

próprio texto constitucional - transgride, com esse comportamento 

negativo, a própria integridade da Lei Fundamental, estimulando, no âmbito 

do Estado, o preocupante fenômeno da erosão da consciência 

constitucional. Precedentes: ADI 1.484/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 

v.g.. - A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz 

inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, 

por isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se 

revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, 

sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas 

executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos 

pontos que se mostrarem ajustados à conveniência e aos desígnios dos 

governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos. (...) O 

Supremo fixou entendimento no sentido de que é função institucional do 

Poder Judiciário determinar a implantação de políticas públicas quando os 

órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos 

político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal 

comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou 

coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de 

cláusulas revestidas de conteúdo programático....”(STF - ARE: 715977 SC, 

Relator: Min. Dias Toffoli). Sendo assim, demonstrada a omissão do 

Município em dar ao caso solução adequada, permitindo esgoto a céu 

aberto em região bastante populosa, sequer se dignando a ao menos 

oferecer um paliativo ao estado absolutamente irregular da ‘boca de lobo’ 

tampada com telha Eternit e lascas de madeira, por onde corria 

desbragadamente água pluvial, desembocando nas residências vizinhas, 

e não havendo notícia nenhuma que mesmo passados quase 5 anos do 

fato, qualquer medida tenha sido tomada para remediar a situação, é 

mesmo obrigatório concluir que essa inercia desborda do razoável e 

assume caráter de ilicitude, justificando a intervenção judiciária para 

solução do problema. Desse modo, Julgo Procedente o pedido inicial para: 

(a) Cominar ao Município de Juína/MT a obrigação positiva de apresentar, 

em no máximo 30 dias contados da publicação dessa decisão, plano de 

execução de obras de saneamento básico, com a colocação de galeria 

para coleta de águas pluviais, na região da Rua Araruna, 208, Bairro 

Palmiteira, plano esse que deverá estar em consonância com as diretrizes 

fixadas na Lei Federal nº 11.445/2007, e enquadrada dentro do PMSB, se 

já aprovado; (b) Determinar que as obras do plano de saneamento básico 

na região tenham início antes do período das chuvas na região (novembro 

a fevereiro), adotando a municipalidade ações emergenciais 

assecuratórias de um mínimo de higiene e operacionalidade na coleta 

pelas galerias pluviais das águas vindouras, evitando a perenização dos 

danos já detectados à saúde da população local. Fixo, a par da 

possibilidade de bloqueio das verbas públicas, multa pelo não cumprimento 

dos prazos e obrigações aqui cominados, no valor de R$ 1.000,00/dia, 

salientando que a desobediência à ordem judicial é ato atentatório à 

dignidade da Justiça, possibilita a responsabilização civil/administrativa 

(improbidade) e penal do agente (arts. 380 e 381 da CNGC/MT). Ausente 

pedido de indenização ou reparação de eventual dano ambiental já 

consolidado, deixo de apreciar a questão no particular. Condeno o réu, 

ainda, ao pagamento das custas processuais, calculadas na forma da lei, 

sem, porém, fixar condenação em honorários advocatícios em favor do 

Ministério Público, nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça (REsp 1302105/SC, AgRg no AREsp 221.459/RJ e AgRg no REsp 

1320333/RJ). Publique-se e intime-se, arquivando os autos após transitada 

em julgado esta sentença, caso não sobrevenha, a tempo e modo, pedido 

de cumprimento/execução de sentença. Às providências. Juína (MT), 18 

de setembro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000001-17.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA VENSO BOMFIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

 

petição e documento em pdf.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001522-94.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA (ADVOGADO(A))

GILMAR DA CRUZ E SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1001522-94.2017.8.11.0025 AUTOR: 

GILMAR DA CRUZ E SOUZA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS 

ETC. Recebo a petição inicial, pois atende aos requisitos do artigo 319, do 

Novo Código de Processo Civil. Cite-se o executado para que oponha 

embargos a presente ação, no prazo de trinta (30) dias, se quiser, nos 

termos do artigo 910, do NCPC. Decorrido o citado prazo e, se nada opor o 

Executado, determino a escrivania que requisite o pagamento por meio do 

Presidente do Tribunal de Justiça deste Estado. DEFIRO as benesses da 

Justiça Gratuita, uma vez que o requerimento tem por escopo o 

recebimento de honorários advocatícios arbitrados após convocação por 

meio do Judiciário para atendimento profissional as pessoas que se 

enquadram na lei 1.060/50. Após, concluso para deliberações. Às 

providências Juína, 17 de janeiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000850-52.2018.8.11.0025

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:

DALVANE SANTANA (RÉU)

ISAQUES PEDRO DA ROSA (RÉU)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado da Audiência 

conciliação designada para 12/11/2018 às 15hs no CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000853-07.2018.8.11.0025

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:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (RÉU)

ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO (RÉU)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado da Audiência 

conciliação designada para 12/11/2018 às 16hs no CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000598-49.2018.8.11.0025

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:

RENATO FERNANDO DA SILVA RIBEIRO (RÉU)

JESSICA DE PAULA OLIVEIRA (RÉU)

 

Intimar o (a) advogado (a) da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 40,00 

(quarenta reais), para cumprimento do mandado nos bairros Centro e 
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Módulo 5, no prazo de 05 (cinco) dias. Informamos, ainda, que o referido 

va lo r  deve rá  se r  reco lh ido  po r  me io  do  s i s t e m a 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, conforme Provimento nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000120-75.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA BRITO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

JOAO VITOR PINTO MATIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMIR CONCEICAO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, JUNTAR AOS AUTOS COMPROVANTE DA INTERPOSIÇÃO 

DO AGRAVO CONFORME INFORMADO NA ID 6866404.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001386-63.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERENTE)

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA CZM LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DA CARTA 

PRECATÓRIA, NO(S) BAIRRO(S) DO MODULO 04. 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001316-46.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLAINE CHIESA (ADVOGADO(A))

CAMPO GRANDE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL LANCHONI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DA DA CARTA 

PRECATÓRIA, NO(S) BAIRRO(S) DO MODULO: CENTRO. 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001161-43.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SPACE SHIPPING SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA. - EPP 

(REQUERENTE)

FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REZZIERI MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 280,00 (DUZENTOS E 

OITENTA REAIS), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO 

DA CARTA PRECATÓRIA, NA CIDADE DE CASTANHEIRA. 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001212-54.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA (ADVOGADO(A))

BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALVES TEMPONI (REQUERIDO)

TEREZINHA GOMES TEMPONI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001212-54.2018.8.11.0025. REQUERENTE: 

BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA REQUERIDO: LUIZ 

ALVES TEMPONI, TEREZINHA GOMES TEMPONI V I S T O S. Cuida-se de 

carta precatória remetida a este Juízo para citação dos executados, cujo 

endereço declinado na missiva é no município de Rondolândia/MT 

pertencente à Comarca de Comodoro/MT, razão porque determino a 

remessa da presente deprecata ao Juízo de Comodoro/MT. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001184-86.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR APARECIDO FERREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 280,00 (DUZENTOS E 

OITENTA REAIS), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO 

DA CARTA PRECATÓRIA, NA CIDADE DE CASTANHEIRA. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000296-54.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA VERONA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VERONA OLIVEIRA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO 

LEGAL MANIFESTAR O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000560-08.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MARCIO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))

 

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE JUINA ESTADO DE MATO GROSSO Processo n. 

1000560-08.2016.8.11.0025 MANOEL MARCIO PEREIRA DA SILVA, já 

devidamente qualificados nos autos da presente ação, por seu advogado 

que abaixo subscreva, vem respeitosamente à presença de Vossa 

Excelência requerer juntada de documentos, conforme segue anexa. 

Termos em que Pede Deferimento. Juína, 27 de abril de 2018. YOUSSEF 

SAYAH EL ATYEH OAB-GO 26.319

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001115-54.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

Y. S. E. A. (ADVOGADO(A))

E. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. S. (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO INTIME-SE 

A PARTE AUTORA, PARA QUE COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO/ MEDIAÇÃO AGENDADA PARA O DIA 06/12/2018 ÁS 09H 

30 MINUTOS.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 111357 Nr: 3265-30.2015.811.0025

 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: JUMARA APARECIDA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 SENTENÇA. Vistos etc."Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E LUCROS CESSANTES movida por JUMARA APARECIDA DE 

CARVALHO em face do MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT e do ESTADO DE MATO 

GROSSO.[...]2 - DISPOSITIVOAnte o exposto e por tudo que dos autos 

constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

TORNAR DEFINITIVA A MEDIDA LIMINAR outrora deferida (fls. 115/118) e 

DETERMINAR que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE 

JUÍNA/MT, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, submetam a autora 

JUMARA APARECIDA DE CARVALHO à realização de cirurgia de 

reconstrução do trânsito intestinal com fechamento da colostomia, em 

Hospital da Rede Pública ou Privada deste Município ou em outra 

localidade, dentro ou fora do Estado, garantindo e disponibilizando, caso 

seja necessário, o deslocamento da paciente. bem como dê toda a 

assistência médica, laboratorial, hospitalar e farmacológica necessária. 

Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, o que faço com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.O 

descumprimento injustificado da ordem contida nesse decisum acarretará 

em bloqueio de valores para a imediata realização do procedimento.Isento 

de custas, na forma da lei.

Condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do 

art. 85, §3º, inciso I, do CPC.Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.Às providências."Juína/MT, 08 de maio de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 80139 Nr: 4681-09.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LINO GERALDO MARTINS RODRIGUES, 

ANGELA REGINA SANSÃO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT, MILTON JOSÉ SCHWERZ - OAB:12.254 SC, PEDRO 

FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 Intime-se a Parte Requerida, para que tome ciência da Petição Protocolada 

pelo pelo autor (fl.243), informando nos autos a realização de acordo, 

caso venha à ocorrer, no prazo de 05 (cinco) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000365-86.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO EUDES MARQUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

JOAO EUDES MARQUES DOS SANTOS 54846099172 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS PROCESSO n. 

1000365-86.2017.8.11.0025 Valor da causa: $44,088.97 ESPÉCIE: 

[RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA PRESIDENTE 

WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. MORADA DO SOL), QUILOMBO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-508 POLO PASSIVO: Nome: JOAO EUDES MARQUES 

DOS SANTOS 54846099172 Endereço: BATISTA DAMIANI, 68, SETOR 

INDUSTRIAL, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 Nome: JOAO EUDES MARQUES 

DOS SANTOS Endereço: BATISTA DAMIANI, 68, SETOR INDUSTRIAL, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 Pessoa(s) a ser(em) citada(s): JOAO EUDES 

MARQUES DOS SANTOS, CPF: 54846099172, Endereço: BATISTA 

DAMIANI, 68, SETOR INDUSTRIAL, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 JOAO 

EUDES MARQUES DOS SANTOS,CNPJ 12.047.695/0001-46, Endereço: 

BATISTA DAMIANI, 68, SETOR INDUSTRIAL, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S): JOAO EUDES MARQUES 

DOS SANTOS, para pagar o débito acima, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de Execução Fiscal promovida pelo EXEQUENTE: ESTADO DE 

MATO GROSSO em face do EXECUTADO: JOÃO EUDES MARQUES DOS 

SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

$44,088.97 (QUARENTA E QUATRO MIL OITENTA E OITO REAIS E 

NOVENTA E SETE CENTAVOS) , inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa. VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DÉBITO ATUALIZADO: $44,088.97 

Despacho/Decisão: "Vistos etc.I – Cite-se o devedor, por meio de carta, 

nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

sob pena de penhora.II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução.III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova 

manifestação da exequente como expressamente autorizado pelo artigo 

8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se com a citação por edital. Expeça-se 

Edital de Citação com as informações necessárias previstas no inciso 

IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no 

mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial.IV – Decorrido o 

prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se a exequente para 

que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, 

sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto 

no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ.V – Desde já, deixo 

consignado que, em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam 

nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, 

corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado 

analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF[5], não será 

deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a 

serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria exequente, 

que pode, inclusive, se valer do permissivo processual contido no artigo 

828 do CPC. Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com 

este objetivo somente é viável em situações excepcionais, quando o 

credor já esgotou todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 

757.952/RS)[6].VI – Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível à informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido.VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, 

nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a exequente a qualquer momento, requerer 

o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser penhorado. Na 

ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, eventual 

petição de desarquivamento deverá constar expressamente o bem a ser 

penhorado".Juína/MT, 11 de abril de 2017.RAUL LARA LEITE.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 
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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, GEOVANI CORREIA LOPES, digitei. JUÍNA, 12 de setembro de 2018 

FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor Judiciário 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

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 47539 Nr: 2161-13.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO RENAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 947, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 4206 Nr: 163-40.1991.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODÁLIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PEREIRA MESQUITA 

MUNIZ - OAB:RO/5904

 Certifico que, decorreu o prazo sem que a Defesa do réu manifestasse 

nos autos (artigo 422 do CCP), apesar de devidamente intimada via DJE. 

Era o que havia a certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 117993 Nr: 273-62.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANA NOMERG DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

13/12/2018, às 13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 105226 Nr: 172-59.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILDO BONIATTI, Vanildo Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

05/12/2018, às 13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126673 Nr: 402-33.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI MARTINS BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA GONÇALVES 

FREITAS RAMPON - OAB:19.468/MT

 Vistos,

Considerando que a proposta de trabalho ao recuperando é de 

22/03/2018, e levando em conta a informação de que vem prestando os 

serviços junto a Secretaria de Obras, conforme acordado em audiência, 

INTIME-SE o recuperando para que, no prazo de 5 (cinco) dias, JUNTE aos 

autos cópia de sua carteira de trabalho assinada pelo empregador, bem 

como COMPROVE as horas trabalhadas junto a Secretaria Municipal de 

Obras.

Após, CONCLUSOS para deliberação do pleito de fl. 113-124.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001276-64.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALAN BARBOZA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

23/11/2018 às 12h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001300-92.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA PONCIANA DE GOIS (REQUERENTE)

AMIR OSVANDO FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

23/11/2018 às 12h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001301-77.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA PONCIANA DE GOIS (REQUERENTE)
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AMIR OSVANDO FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

23/11/2018 às 12h50min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001345-96.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PRENOROESTE INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. - EPP 

(REQUERENTE)

FELIPPE BENDER TAQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDE BEZERRA PEREIRA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

23/11/2018 às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-12.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA (ADVOGADO(A))

MARIA DAS DORES CAVALCANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca do inteiro teor da sentença proferida nos autos ID. 

15581195.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-12.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA (ADVOGADO(A))

MARIA DAS DORES CAVALCANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de 

seu advogado, acerca do inteiro teor da sentença proferida nos autos ID. 

15581195, e para caso queira se manifestar quanto ao prazo recursal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-60.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MOREIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE ARAUJO RAMOS (REQUERIDO)

DANIELI FELBER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Autos n. 

8010096-60.2012.811.0025 Exequente: José Carlos Moreira da Cunha 

Executado: João de Araújo Ramos V I S T O S, Cumprimento de sentença 

objeto de impugnação por parte João De Araújo Ramos que figura como 

devedor da obrigação de pagar quantia certa definida em título judicial que 

aparelha a pretensão do credor, porque, segundo afirma, a citação havida 

no processo de conhecimento foi nula e a penhora realizada é também 

inválida, porque incide sobre proventos de aposentadoria, declarados 

impenhoráveis por força de lei. De conformidade com o executado, 

malgrado tenha sido considerado revel e julgado como se ausente fosse, 

na data de realização da audiência preliminar de conciliação, a CP de 

citação, encaminhada à Comarca de Aripuanã não havia retornado e, 

portanto, não estava colacionada aos autos, mas, quando retornada, 

acabou por constar que o meirinho não localizou o réu em sua residência 

e informado de um telefone de contato, teria realizado a citação pela via 

telefônica, fato que nega ser verdade. Segundo o devedor, o numeral 

indicado na certidão do meirinho (66 -3553-1267), corresponderia a um 

telefone público (orelhão) localizado na zona rural da cidade de 

Juruena/MT (Fazenda Vale do Sonho). Sendo assim, havendo alegação de 

nulidade do ato citatório, e porque a certidão do meirinho possui 

presunção relativa de veracidade, podendo ser contestada por quem 

entender ser irreal aquilo que ela atesta, e como a prova da suposta 

localização da linha telefônica se embasa em dados que não são 

correlatos à época da citação, faculto ao autor a produção de provas de 

sua alegação, no prazo de 5 dias, pena de preclusão. Havendo pedido de 

realização de prova oral, designo audiência para o dia 24/10/2018, às 

16:30h, quando inclusive se apreciará o pedido subsidiário, de 

levantamento da constrição da penhora realizada. Intimem-se. Às 

providências. Juína, 2 de outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-96.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE JESUS COUTINHO (REQUERENTE)

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK (ADVOGADO(A))

EDER HERMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010048-96.2015.8.11.0025. REQUERENTE: EDSON DE JESUS COUTINHO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Diretamente ao ponto, conforme se 

dessume da análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se 

que a parte devedora quitou integralmente o débito exequendo, bem como 

o credor postulou pelo levantamento dos valores depositados em Juízo. 

Por tais razões, em face do adimplemento do executado, a extinção do 

feito é medida impositiva. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o 

que faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Por fim, DETERMINO a expedição de alvará em favor do 

credor para levantamento dos valores depositados nos IDs nº 11440997 e 

13442014, nos moldes requeridos nas petições de ID. 14460146 e 

14462599. Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta 

decisão, realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para 

arquivamento do feito, consoante dispõe o Provimento n. 20/2007/CGJ-MT. 

Às providências. Juína/MT, 1 de outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL PARA CONHECIMENTO PÚBLICO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JEAN GARCIA DE FREITAS 

BEZERRA, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA SECRETARIA DA 3ª VARA E 

PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI DESTA 

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE – ESTADO DE MATO GROSSO, NA 

FORMA DA LEI, ETC...

F A Z S A B E R a todos quantos virem o presente Edital ou dele 

conhecimento tiverem, nos termos do artigo 426 de CPP os cidadãos 

abaixo relacionados foram alistados para servirem como membros do 

Corpo de Jurados do Tribunal Popular do Júri desta Comarca de Mirassol 

D’Oeste - MT, nas sessões periódicas e extraordinárias dos Júris, durante 

o ano de 2019 .

Seguem as diretrizes inerentes ao Tribunal do Júri, normatizadas pelo 

Código de Processo Penal:

Art. 436 - O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 
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cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade.

§ 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar 

de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, 

classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.

 § 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 

1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a 

condição econômica do jurado.

Art. 437 - Estão isentos do serviço do júri:

I – o Presidente da República e os Ministros de Estado;

II – os Governadores e seus respectivos Secretários;

III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e 

das Câmaras Distrital e Municipais;

IV – os Prefeitos Municipais;

V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria 

Pública;

VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública;

VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública;

VIII – os militares em serviço ativo;

IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua 

dispensa;

X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.

Art. 438 - A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, 

filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob 

pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço 

imposto.

§ 1o Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de 

caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no 

Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em 

entidade conveniada para esses fins.

§ 2o O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade.

Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço 

público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral.

Art. 440 - Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste 

Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e 

no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como 

nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária.

 Art. 441 - Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do 

jurado sorteado que comparecer à sessão do júri.

 Art. 442 - Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia 

marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo 

presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a 

critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica.

 Art. 443 - Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante 

devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de 

força maior, até o momento da chamada dos jurados.

 Art. 444 - O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz 

presidente, consignada na ata dos trabalhos.

 Art. 445 - O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, 

será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os 

juízes togados.

 Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os 

dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação 

de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código

LISTA PROVISÓRIA

 Nº NOME PROFISSÃO

1. ADAILCE ANTONIA DE PAULA CALOSSA FUNC. COL. INEDI F. C. 

QUEIROZ

 2. ADRIANA CRISTINA FERRARI MARTINS FUNC. COL. INEDI F. C. 

QUEIROZ

3. ALDENI ANGELA LEITE SILVEIRA FUNC. COLÉGIO IRENE ORTEGA

4. ALEKSANDRO BRENTAN FUNC. COLÉGIO IRENE ORTEGA

5. ALINE RENATA SOARES LUIZ FUNC. COLÉGIO OBJETIVO

6. AMARILDO PEDRO DO NASCIMENTO FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

7. ANA CLAUDIA ALONSO RIBEIRO FUNC. COLÉGIO IRENE ORTEGA

8. ANA CLAUDIA DE SOUZA FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

9. ANGELA MARIA CASTILHO DE LIMA FUNC. COLÉGIO BOA VISTA

10. ANTONIO CASADO SANTIAGO FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

11. ANTONIO JOSE DA ROCHA FUNC. COL.PEDRO GAL. GARCIA

12. ANTONIO TEODORO RODRIGUES EMPRESÁRIO

13. CAMILA TOLLO FUNC. CARTÓRIO 2° OFÍCIO

14. CARLOS ALBERTO NUNES DA CRUZ FUNC. COLÉGIO PADRE TIAGO

15. CARLOS CÉSAR CAMPANHA FUNC. COLÉGIO INOVAÇÃO

16. CARLOS EDUARDO TOLON SERVIDOR PÚBLICO

17. CAROLINA MARTINS DOS SANTOS FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

18. CELIA PAULA LUPERINI FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

19. CHARLES ESTEVES MAGOSSO FUNC. COLÉGIO PADRE TIAGO

20. CLAUDECIR ALVES BRUNO FUNC. COLÉGIO PADRE TIAGO

21. CLAUDIO ROBERTO DUARTE NUNES FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

22. CLÉZIA CAETANO DA SILVA FUNC. UNIMED

23. CYNTIA CIBELE CAPELETTI LEAO FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

24. DALIANE CRISTINA B. LOURENÇÃO FUNC. COL. INEDI F. C. QUEIROZ

25. DANILO CENA DA SILVA FUNC. CARTÓRIO 1° OFÍCIO

26. DENILSON MAIA DE MELO FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

27. DENILZA APARECIDA DE ALMEIDA FUNC. COLÉGIO PADRE TIAGO

28. EDNA PRADO FUNC. CARTÓRIO 1° OFÍCIO

29. EDSON EVANGELISTA DE CARVALHO FUNC. COL. INEDI F. C. 

QUEIROZ

30. ELAINE APARECIDA BERNARDO FUNC. COLÉGIO IRENE ORTEGA

31. ELDER LEONEL LISBINSKI DA SILVA FUNC. UNIMED

32. ELESSANDRA GOMES PEREIRA FUNC. COL. JOSÉ DE ANCHIETA

33. ELIANE RODRIGUES SALGADO FUNC. COL. INEDI F. C. QUEIROZ

34. ELIETON VIEIRA DOS SANTOS FUNC. COL. INEDI F. C. QUEIROZ

35. ELOY PETINI FUNC. COL. PEDRO GAL. GARCIA

36. EVANILDO BONFIM DIAS FUNC. COLÉGIO PADRE TIAGO

37. EVERSON CUSTODIO DO NASCIMENTO FUNC. PREFEITURA 

MUNICIPAL

38. FABIANE DOS SANTOS CINTRA FERREIRA FUNC. COL. INEDI F. C. 

QUEIROZ

39. FABIO ANGELO H. LEITE SILVEIRA FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

40. FABRICIO MOREIRA ALVES FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

41. FERNANDA GONÇALVES DE BARROS FUNC. UNIMED

42. GEOFFREY BIRKINSHAW SR. EMPESÁRIO

43. GERCINO JOSÉ PINHEIRO JR EMPESÁRIO

44. GISLENE MARTINS MEGA TEIXEIRA FUNC. COLÉGIO PADRE TIAGO

45. GLEICY MARTINEZ OCHIUTO FUNC. SAEMI

46. HELEN CRISTINA ALVES CARTTA FUNC. COL. PEDRO GAL. GARCIA

47. HELVIO AMANCIO RAMOS FUNC. COL. JOSÉ DE ANCHIETA

48. IGOR EDUARDO DEL MOURA TRINDADE SERVIDOR PÚBLICO

49. JANE APARECIDA DE CAMPOS FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

50. JECIRA FERREIRA LEMES SERVIDORA PUBLICA

51. JHONI MAIQUE DE SOUZA DA SILVA FUNC. UNIMED

52. JOAO CARLOS DIAS FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

53. JOAQUIM ALVES BEZERRA EMPRESÁRIO

54. JOICE KELY SALLES FUNC. COL. INEDI F. C. QUEIROZ

55. JONATHAN DOUGLAS E. RIBEIRO FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

56. JOSE CARLOS ALVES MARTINS FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

57. JOSE RENE VIEIRA DE SOUZA FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

58. JOSÉ RUBENS GOUVEIA DE LIMA FUNC. COLÉGIO BOA VISTA

59. JOSIMAR DE AQUINO FUNC. COL. PEDRO GAL. GARCIA

60. JUCIMARA JOSÉ FERREIRA FUNC. CARTÓRIO 2° OFÍCIO

61. JULIANA SHIZUKO MATUSHIMA BORGES FUNC. PREFEITURA 

MUNICIPAL

62. JULIO CEZAR DE ANDRADE FUNC. COL. INEDI F. C. QUEIROZ

63. KALLITA DOS ANJOS MORAES FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

64. KAMILA DANIELA ALVES DE MELO SERVIDOR PÚBLICO

65. KATHIANE OLIVEIRA DE JESUS FUNC. COL. PEDRO GAL. GARCIA

66. KATIANE RAFAELA SANTIAGO MARTINS FUNC. COL. INEDI F. C. 

QUEIROZ

67. KERLEY CRISTINA A. FERREIRA PINHAL FUNC. SAEMI

68. LAUDICEIA REZENDE RIBEIRO FUNC. COL. JOSÉ DE ANCHIETA

69. LEANDRO ANDRADE DA CRUZ FUNC. COLÉGIO IRENE ORTEGA

70. LEILA REGINA ZIMERMANN BRAGA FUNC. COLÉGIO OBJETIVO

71. LEONARDO CUCOLO DA MATTA FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

72. LIDIANE MELOS DOS SANTOS FUNC. COLÉGIO BOA VISTA

73. LOURDES PEREIRA DA SILVA FILHA FUNC. SAEMI

74. LUCIANA ALVES DA COSTA NUNES FUNC. COLÉGIO PADRE TIAGO

75. LUCIVALDO DA SILVA FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

76. LUCY SILVA DE OLIVEIRA FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

77. LUIZ FERNANDO TETINI FUNC. COL. JOSÉ DE ANCHIETA

78. LUIZ PINHAL EMPESÁRIO

79. MARA APARECIDA AMARANTE FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

80. MARI CAMPOS DA SILVA FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL
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81. MARIA BEATRIZ SANTOS BRITO FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

82. MARLENE MIRANDA LEITE FUNC. COL. INEDI F. C. QUEIROZ

83. MARRIBE SIRIA CARDENA SERVIDOR PÚBLICO

84. MAURICIO MARTINS ALVES PEREIRA FUNC. COLÉGIO IRENE ORTEGA

85. MAYARA RONCOLETTA SOBRINHO FUNC. COL. INEDI F. C. QUEIROZ

86. MAYSA MELO SILVA PENA FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

87. MIRIELY DE LIMA M. BERNARDES FUNC. COL. PEDRO GAL. GARCIA

88. MONICA BRITO GONZAGA FUNC. CIRETRAN

89. MORGANA RODRIGUES OLIVEIRA FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

90. NEY DA SILVA BRAGA JUNIOR FUNC. SAEMI

91. NIVALDO DE SOUZA LEAL FUNC. COL. INEDI F. C. QUEIROZ

92. PAULO DONIZETE PEREIRA CLUBE FUNC. COL. INEDI F. C. QUEIROZ

93. PAULO LANI CAMPOI FUNC. COL. JOSÉ DE ANCHIETA

94. PEDRO FERREIRA NETO FUNC. CARTÓRIO 1° OFÍCIO

95. QUEILIANE COUTINHO MOURA FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

96. RAFAEL DOS SANTOS GONÇALVES FUNC. COLÉGIO PADRE TIAGO

97. RONALDO JARDIM DOS SANTOS FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

98. ROSANGELA DAMACENA FUNC. COLÉGIO PADRE TIAGO

99. ROSIANE MARINHO R. CERQUEIRA FUNC. COL. JOSÉ DE ANCHIETA

100. RUBENS PEREIRA FUNC. COLÉGIO BOA VISTA

101. RUTE DE SOUZA TOMAZ FUNC. COLÉGIO PADRE TIAGO

102. SILVIO LUIZ ANZOLIN EMPESÁRIO

103. SIRLENE DA SILVA SOUTO FUNC. COLÉGIO INOVAÇÃO

104. SIRLEY DA SILVA MACHADO FUNC. COLÉGIO BOA VISTA

105. SUSIMEIRE GONÇALVES MARIM FUNC. COL. JOSÉ DE ANCHIETA

106. THIAGO ESPINDOLA AGUEIRO FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

107. THIAGO PEREIRA DE SOUZA FUNC. COL. JOSÉ DE ANCHIETA

108. TIAGO ATILAS DA SILVA FUNC. UNIMED

109. VALDEIR DE SOUZA NASCIMENTO FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

110. VALMIR RIBEIRO DA SILVA FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

111. VALTER CESAR COUTINHO FUNC. SAEMI

112. VALTER PESTANA FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

113. VERA LUCIA ALVES ROCHA FUNC. CARTÓRIO 1° OFÍCIO

114. VERA LÚCIA BENTO DAMACENA FUNC. COLÉGIO OBJETIVO

115. WILLIAM VIANA DA SILVA FUNC. COLÉGIO PADRE TIAGO

116. WILLIAN DOUGLAS CASA R. DA SILVA FUNC. CARTÓRIO 2° OFÍCIO

117. WILTON ORTEGA DE SOUZA FUNC. CIRETRAN

118. WILTON VILLA CAMARGO FUNC. CARTÓRIO 1° OFÍCIO

119. WESLEY DE ALMEIDA FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

A presente lista de Jurados poderá ser alterada de ofício ou mediante 

reclamação de qualquer pessoa do povo ao juiz presidente, no prazo de 

30 ( trinta) dias a contar desta publicação.

E para que chegue ao conhecimento de todos os aliados, bem assim ao 

público em geral, mandou o MMº Juiz Presidente do Egrégio Tribunal 

Popular do Júri, que se expedisse o presente edital, o qual será publicado 

no Diário da Justiça Estadual. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 

Mirassol D’Oeste, Estado de Mato Grosso, aos vinte e um dias do mês de 

setembro do ano de 2018. Eu,Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor 

Judiciário, conferi e assino.

 DR JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 JUIZ DE DIREITO E PRESIDENTE DO TRIBUNAL POPULAR DO JURI

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001508-21.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. L. (ADVOGADO(A))

E. F. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001508-21.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: DEILMA GONCALVES FERREIRA REQUERIDO: ELTON 

FERREIRA DA SILVA Vistos em correição. Cuida-se de “Ação de 

Interdição c/c Curatela”, proposta por DEILMA GONÇALVES FERREIRA, na 

qual pleiteia a curatela do interditando ELTON FERREIRA DA SILVA, ambos 

devidamente qualificados. Aduz na inicial que é avó do requerido e ante o 

impedimento do mesmo 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 DEILMA GONÇALVES FERREIRA 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 Juliano Barreto Lopes 

OAB/MT 20.450, 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 

29/11/2018, às 14h00min, 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 
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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, 1º de outubro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001496-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO SERGIO RODRIGUES FAZOLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001496-07.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LEANDRO SERGIO RODRIGUES FAZOLO Vistos em correição. Cuida-se 

de pedido de busca e apreensão embasado em contrato garantido por 

alienação fiduciária, pelo qual o requerente, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, pretende alcançar o bem que se encontra em 

posse de LEANDRO SERGIO RODRIGUES FAZOLO, em decorrência do 

contrato indicado em ID 15653118 - Pág. 1/4 em que se vê a perfeita 

identificação da coisa alienada fiduciariamente. Como é reconhecido no 

artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a medida liminar necessita 

apenas da comprovação da mora ou da inadimplência, o que se verifica 

pela notificação extrajudicial acostada em ID 15653118 - Pág. 7, já que 

enviada ao endereço do requerido. Acolho os argumentos da autora, eis 

que verifico que esta comprovou a mora da parte requerida, pois expediu 

notificação para o endereço constante no contrato indicado. Assim, 

atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69. 

Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-Lei n. 911/69, razão 

porque EXPEÇA-SE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO e CITAÇÃO, 

com as seguintes advertências: I-) O devedor fiduciante poderá, no prazo 

de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar, depositar a integralidade da 

dívida, conforme o cálculo apresentado pelo credor, recebendo o bem livre 

de ônus; II-) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio do credor fiduciário; III-) Também do 

cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias para 

responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado para 

discutir o valor do débito pago, ainda que a parte devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida; IV-) Após a apreensão, o veículo 

será depositado em mãos do representante legal do autor. Transcorrido o 

prazo para contestação, INTIME-SE a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 1º de outubro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247109 Nr: 1678-44.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milta Fátimas de Oliveira Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Minoru Yamate

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suérika Maia de Paula 

Carvalho - OAB:6514/MT

 Intimação do Procurador da parte requerida da r. decisão de fls. 112 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 258405 Nr: 1108-24.2018.811.0011

 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: ARISTEU ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Terezinha da Silva Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 Intimação dos Pocuradores das partes da r. decisão de fls. 37 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT bem como para comparecerem na 

audiência designada para o dia 31/10/2018 às 14hs30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250276 Nr: 6070-26.2016.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFdOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilene Maria Torquato Villar - 

OAB:7.204-B, Pablo Ailton da Silva - OAB:17.070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o e.TJMT julgou procedente o conflito de competência 

suscitado por este Juízo (fls.66/71), REMETAM-SE os autos ao Juízo da 

02ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 226255 Nr: 4851-81.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugenio Carlos Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF - Brasil Foods S A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO 

SOUZA LIMA - OAB:146.474, Sergio Donizeti Nunes - OAB:2420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karen Scarpi - OAB:246580, 

OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - OAB:146474

 INTIMAR os procuradores das partes para que se manifeste acerca da 

proposta de honorarios, acerca do prazo legal.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000613-60.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DA FONSECA (AUTOR(A))

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CURVELANDIA (RÉU)

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que o requerido Cartório do 

Segundo Oficio de Mirassol D'Oeste - MT foi citado dos termos da 

presente ação através mandado juntado em 02/08/2018 através do ID 

14517992, tendo protocolado a contestação de ID nº14707169 em 

13/08/2018, portanto no prazo legal Certifico que o requerido O Municipio 

de Curvelandia - MT foi citado dos termos da presente ação através de 

registro de ciência em 08/08/2018, tendo protocolado a contestação de ID 
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nº15356480 em 16/09/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 18 de setembro de 2018. Sonia 

Barboza Silva de Paula Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001303-89.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON SURUBI (AUTOR(A))

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida 

protocolou a contestação de ID nº15337330 em 14-09-2018, no prazo 

legal, tendo em vista que a requerida ainda não foi citada. Tendo em vista 

o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos 

autos à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 18 de setembro de 2018. SONIA 

BARBOZA SILVA DE PAULA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001312-51.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA BASILE (AUTOR(A))

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida 

protocolou a contestação de ID nº 15312159 em 13-09-2018, no prazo 

legal, vez que o requerido ainda não foi citado da presente ação. Tendo 

em vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas 

dos autos à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 18 de setembro de 2018. SONIA 

BARBOZA SILVA DE PAULA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001313-36.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MASTERSON FELIPE DA SILVA (AUTOR(A))

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida 

protocolou a contestação de ID nº 15337872 em 14-09-2018, no prazo 

legal tendo em vista que a mesma ainda não foi citada da presente ação. 

Tendo em vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, 

abro vistas dos autos à parte autora, para que se manifeste acerca da 

contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 18 de setembro de 2018. 

SONIA BARBOZA SILVA DE PAULA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001315-06.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA FALCHI FERREIRA (AUTOR(A))

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida 

protocolou a contestação de ID nº 15338133 em 14-09-2018, no prazo 

legal tendo em vista que a mesma ainda não foi citada da presente ação. 

Tendo em vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, 

abro vistas dos autos à parte autora, para que se manifeste acerca da 

contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 18 de setembro de 2018. 

SONIA BARBOZA SILVA DE PAULA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001319-43.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MARIA DA CRUZ (AUTOR(A))

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida 

protocolou a contestação de ID nº 15337841 em 14-09-2018, no prazo 

legal tendo em vista que a mesma ainda não foi citada da presente ação. 

Tendo em vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, 

abro vistas dos autos à parte autora, para que se manifeste acerca da 

contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 18 de setembro de 2018. 

SONIA BARBOZA SILVA DE PAULA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001328-05.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY FONSECA SALVIONI (AUTOR(A))

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida 

protocolou a contestação de ID nº 15338334 em 14-09-2018, no prazo 

legal tendo em vista que a mesma ainda não foi citada da presente ação. 

Tendo em vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, 

abro vistas dos autos à parte autora, para que se manifeste acerca da 

contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 18 de setembro de 2018. 

SONIA BARBOZA SILVA DE PAULA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001330-72.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida 

protocolou a contestação de ID nº 15338620 em 14-09-2018, no prazo 

legal tendo em vista que a mesma ainda não foi citada da presente ação. 

Tendo em vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, 

abro vistas dos autos à parte autora, para que se manifeste acerca da 

contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 18 de setembro de 2018. 

SONIA BARBOZA SILVA DE PAULA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001295-15.2018.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

ALCILENA CASTILHO QUEIROZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida 

protocolou contestação de ID nº15334605 em 14-09-2018, no prazo legal, 

tendo em vista que a requerida ainda não foi citada dos termos da ação. 

Tendo em vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, 

abro vistas dos autos à parte autora, para que se manifeste acerca da 

contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 18 de setembro de 2018. 

Sonia Barboza Silva de Paula Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000718-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE DE SOUZA PEREIRA (AUTOR(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 17/08/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

15668409 em 01/10/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol D'Oeste/MT, 2 de outubro de 2018. Sonia Barboza 

Silva de Paula Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001447-63.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA IRIA GONCALVES FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo n.º 1001447-63.2018.8.11.0011 

Vistos em correição. Cuida-se de "Ação de Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenizatória por Danos Morais e 

Pedido de Tutela Antecipada" manejada por Maria Iria Gonçalves 

Fernandes em desfavor do Banco Pan S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos, em que requer in initio litis e inaudita altera parte 

seja determinado a reclamada que abstenha de efetuar o desconto do 

débito cobrado indevido em sua folha de pagamento, bem como a citação 

da parte reclamada e a sua condenação em indenizar os danos causados. 

Narra a requerente que, “(...) é pessoa idosa (62 anos), tendo como única 

e exclusiva fonte de renda a aposentadoria que recebe do Estado de Mato 

Grosso na condição de aposentada. Na qualidade de aposentada do 

Estado de Mato Grosso, a requerente recebe seu benefício mensalmente 

em conta corrente, sem que o Estado emita contra-recibo (holerite) com o 

memorial descritivo de seu crédito e respectivos descontos. Necessitando 

para tanto, acessar ao sistema de consulta online de contracheque, o que 

não realizada habitualmente. Recentemente, a Requerente recebeu em sua 

residência Cartão Magnético do Banco Requerido, SEM SOLICITAÇÃO 

conforme documentos em anexo. Insta consignar, que a Requerente ao 

receber o Cartão, e ciente que jamais solicitou o referido cartão para 

verificar sua assinatura, entrou em contato com o Banco Requerido 

solicitando cópia do Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito, no qual 

gerou o número de protocolo nº 36262443, oportunidade que foi informada 

que deveria acessar o site do Banco Requerido preencher uma solicitação 

e encaminhar para que o Banco pudesse encaminhar o Contrato. No 

entanto, não satisfeita com tamanha burocracia, com ajuda de sua filha, 

entrou em contato novamente com Banco Requerido através da Central de 

Atendimento no dia 12/09/2018, gerando o protocolo nº 9167197, no qual a 

atendente informou que encaminharia o referido contrato no prazo de 05 

(cinco) dias no e-mail informado. Pasmem Excelência, no dia 18/09/2018, a 

Requerente recebeu no seu e-mail a cópia do Contrato de Adesão de 

Cartão de Crédito. No entanto, o contrato apresentado pelo Requerido o 

qual consta a suposta assinatura da Requerente, esta não reconhece 

como sendo sua, motivo pelo qual trata-se de empréstimo indevido. Desta 

forma, desconfiada da atitude do Banco Requerido, a Requerente com 

auxílio de sua filha, emitiu seu contracheque dos mês de agosto/2018, 

quando então identificou que estavam sendo descontados em seu 

subsídio (consignado em folha) valores relativos a suposto cartão de 

crédito. Surpresa com a identificação do malfadado desconto, a 

requerente emitiu todos os seus contracheques com os descontos 

indevidos, e, observou que odiosa e ilegal cobrança teve início em 

NOVEMBRO/2013. Excelência, deve-se destacar que a Requerente possui 

outros empréstimos, no entanto, NUNCA SOLICITOU ou realizou qualquer 

empréstimo com o Banco Requerido. Somados os descontos ilegais 

consignado em folha de pagamento já realizados, totalizam R$9.260,89 

(nove mil e duzentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos), que 

deverão ser restituídos em dobro, com juros e correção monetária.(...)” Os 

autos vieram conclusos. Eis o breve relato dos fatos. Pois bem. De pronto, 

preenchidos aparentemente os requisitos legais, RECEBO a petição inicial 

com seus documentos e DEFIRO o pedido de concessão da Justiça 

Gratuita. No que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, 

considerando se cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado 

um consumidor e de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – 

sendo aplicável a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com 

base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte 

autora. Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a 

parte autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que 

estão ao seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à 

parte adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de 

produção pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas, à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem 

como à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 

Destaque-se que este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do 

ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, bem 

como que não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos 

autos os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu 

alcance e independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – 

CPC, art. 333, II. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

mister algumas considerações. Como se sabe, o deferimento de tutela 

antecipada, nos termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto 

da “probabilidade do direito” como da “perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, 

respectivamente. Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do 

NCPC). Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os três requisitos 

acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno , assim assevera: “Deve 

prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a vencedora interpretação 

que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do CPC atual, única forma de 

contornar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade substancial: a 

vedação da concessão da tutela de urgência nos casos de 

irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em que o dano ou o risco 

que se quer evitar ou minimizar é qualitativamente mais importante para o 

requerente do que para o requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – 

porque isso decorre do ‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da 

proporcionalidade’, a afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Em 

casos semelhantes, acerca dos requisitos à inserção do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplentes, leciona Luiz Antônio Rizzatto 

Nunes (in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: 

Saraiva, 2000,p.515) que seriam três: a) existência de dívida; b) 

vencimento; c) valor líquido e certo, complementando-os, com aviso 

prévio, nos termos do que preceitua o art.43,§ 2º, do CDC. Nesse sentido: 

“Ação cautelar. Pedido no sentido de que o Tribunal ordene ao juiz da 

causa se pronuncie sobre ocorrência de interrupção de prescrição e 

inversão do ônus da prova - Situações, no entanto, que se for o caso, e 

somente no momento processual adequado, é que reclamarão 
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pronunciamento do juiz - Ausência, neste passo, de interesse recursal 

quanto a esses pontos - Agravo não conhecido nessa parte. Exibição de 

documentos - Liminar - Concessão - Presença dos pressupostos legais 

autorizadores da medida - Possibilidade. Exclusão do nome do agravante 

dos cadastros restritivos de crédito - Serasa - SPC - Requisitos 

estabelecidos pelo STJ em sede de incidente de recurso repetitivo - REsp 

1061530-RS, orientação 4 - Preenchimento não demonstrado - 

Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido, e nessa extensão, 

parcialmente provido. (TJPR – Processo AI 5619754 PR 0561975-4 - Órgão 

Julgador: 13ª Câmara Cível – Publicação: DJ: 125- Julgamento: 15 de abril 

de 2009 – Relator: Rabello Filho)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA 

ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - DISCUSSÃO DA DÍVIDA - 

DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA REFERENTE AO VALOR 

INCONTROVERSO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - 

RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. - Para a caracterização da verossimilhança 

da alegação quanto à inscrição em cadastro de inadimplentes, conforme 

julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 

1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, 

o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda 

na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou 

STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução 

fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - A pretensão deduzida pela 

parte, à primeira vista, não se encontra amparada pela Jurisprudência dos 

Tribunais Superiores. - A autorização para o depósito dos valores 

incontroversos, de modo a elidir a mora, subsume-se aos mesmos 

requisitos, não havendo motivo para que sejam aceitos os cálculos 

unilaterais do devedor se ausente a verossimilhança de sua alegação. - 

Em caso de mora, o credor poderá se valer de todas as possibilidades que 

a lei coloca a seu alcance. - RECURSO NÃO PROVIDO. - V.V. - Pelo 

princípio da fungibilidade, o juiz conhecerá do pedido como medida 

cautelar incidental quando verificar que não se trata de antecipação da 

tutela (art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil). - Se as partes discutem 

o montante do débito em ação revisional, nada impede que o devedor 

deposite judicialmente os valores que entende devidos, mas tal fato 

somente afastará a mora caso o depósito compr eenda o valor principal 

financiado já vencido, acrescido dos encargos legais, e, ainda, continue o 

devedor a depositar mensalmente as parcelas incontroversas. (Des. 

Gutemberg da Mota e Silva) (TJMG – Processo: AI 10024122498629001 

MG - Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL – Publicação: 

18/10/2013 – Julgamento: 8 de Outubro de 2013 – Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva)”. Assim, no caso em comento, entendo que estão presentes 

os requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, nos 

termos do art. 300 do NCPC, pois suas alegações são absolutamente 

verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas 

colacionadas, decorre a consequência lógica de que o consumidor foi 

obstado em seus mais elementares direitos. A fumaça do bom direito está 

cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos autos, que dão 

conta que a requerente nunca teve qualquer tipo de relação jurídica com a 

demandada, não podendo continuar sendo realizados descontos em sua 

folha de pagamento, podendo causar prejuízos ao seu próprio sustento e 

de sua família. O perigo da demora reside no constrangimento ilegal 

impingido diariamente na parte requerente, que se encontra sendo 

cobrada por valores mesmo sendo esses, em tese, indevidos, sendo a 

espera ao provimento final por demais danosa, apenas no que toca ao 

pleito de suspender as cobranças de serviço nunca contratado. Nas 

ações que versem sobre cancelamento de protesto, de indevida inscrição 

em cadastro restritivo e de outras situações similares de cumprimento de 

obrigações de fazer fungíveis, a antecipação da tutela específica e a 

sentença serão efetivadas através de simples expedição de ofício(s) 

ao(s) órgão(s) responsável(is) pelo arquivo dos dados indicado pela parte 

autora na petição inicial ou pedido avulso. Providência essa que não 

impede a parte adversa, quando cientificada da ação, que haja no sentido 

de determinar a providência por esponte própria e comunique nos autos. 

Com essas razões e os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA para 

determinar que a demandada SUSPENDA/ABSTENHA de efetuar os 

descontos na folha de pagamento da requerente, no prazo máximo de 48h 

(quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no 

valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). INTIME-SE a parte requerida acerca 

da presente decisão, para cumprimento da tutela deferida. Cite-se a parte 

ré para que compareça a sessão de conciliação/mediação designada para 

o dia 08 de novembro de 2018, às 13h30min devidamente acompanhada 

por seu advogado, a ser realizada neste Juízo. Intime-se a autora na 

pessoa do sua advogada, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As 

partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). 

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado. Consigno 

ainda que não obtida a autocomposição, sairá a parte ré devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344, do NCPC). INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT. 

(datado e assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000443-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

PASCOAL MARTINS SANCHES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (REQUERIDO)

RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL (ADVOGADO(A))

TRP VEICULOS SEMINOVOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000443-88.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: PASCOAL MARTINS SANCHES REQUERIDO: JBS S/A, TRP 

VEICULOS SEMINOVOS Vistos. Em que pese o pleito formulado pelo 

requerido JBS Frigorífico (Friboi), no ID 15020022, consistente no 

cancelamento da audiência de conciliação designada para a data de 

amanhã (03/10/201/, às 15h00min), não merece próspero, eis que, de 

acordo com o art. 334, §4º, inciso I do CPC, a audiência de conciliação não 

se realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual, o que não é o caso. À vista 

disso, mantenho a audiência designada para a data de amanhã, no horário 

aprazado. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito em substituição legal (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001300-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FERREIRA PERES (AUTOR(A))

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida 

protocolou a contestação de ID nº15335007 em 14-09-2018, no prazo 

legal, tendo em vista que a requerida ainda não foi citada. Tendo em vista 

o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos 

autos à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 18 de setembro de 2018. Sonia 

Barboza Silva de Paula Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000889-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES KLEBER RODRIGUES (ADVOGADO(A))

JUSMARQUES GOMES LADEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 29/08/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

15669267 em 01/10/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol D'Oeste/MT, 2 de outubro de 2018. Sonia Barboza 

Silva de Paula Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000886-39.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO (ADVOGADO(A))

ELIELTON VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 02/08/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

15676528 em 02/10/2018 , portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol D'Oeste/MT, 2 de outubro de 2018. Sonia Barboza 

Silva de Paula Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 240491 Nr: 3147-62.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Elétrica Bom Jesus Ltda-ME, Antonio Silvani Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Curvelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Ribeiro de 

Aguiar - OAB:21.935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Khristian Santana Ramos - 

OAB:10318

 Intimar o advogado da parte autora acerca da r. sentença cujo dispostivo 

transcrevo: "Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

vertidos na petição inicial, com fundamento no art. 487, I do Código de 

Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja verba arbitra-se 

em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado. No entanto, 

suspendo a exigibilidade, com supedâneo no art. 98, §3º do Código de 

Processo Civil. Preclusas as vias recursais, arquivem-se. P. R. I. C. 

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de setembro de 2018 Edna Ederli Coutinho. Juíza 

de Direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 102613 Nr: 861-24.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tapanache Comércio de Cereais Imp. e Exp. 

Ltda - ME, Fabio Gomes da Silva, Ana Ferreira Douradinho, Joana Darc 

Almeida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca da documento juntado às fls. 235/236, 

relativo a carta precatória nº 1003962-86.2018.8.11.0006, em trâmite na 

Comarca de Cáceres/MT, a fim de que promova o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, sob pena de devolução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 239536 Nr: 2536-12.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Sabatino Bejas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 143, cujo teor 

transcrevo:"Código n° 239536. Vistos em correição. Em que pese o teor 

da petição de fls. 136/138, informo a parte autora que esta Magistrada não 

possui competência jurisdicional para anular atos processuais praticados 

em segundo grau de jurisdição, o que impossibilita a análise do pedido 

formulado na petição de fls. 136/138. À vista disso, remetam-se os autos 

ao e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região para apreciação da 

petição e documentos carreados às fls. 136/142, grafando nossas 

homenagens. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste – MT, 19 de setembro de 2018. 

Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 24855 Nr: 2165-97.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/ A - Em Liquidação 

Extrajudicial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Wainer Casagrande

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria de Fatima Rabelo 

Jácomo - OAB:GO / 6.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto da Silveira 

Nunes - OAB:185136-A/SP, JEISON BATISTA DE ALMEIDA - OAB:5269

 Intimar o advogado do exequente para que informe os dados do 

executado solicitados pelo SPC as fls. 217, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 217563 Nr: 3241-78.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Antonio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 140, cujo teor 

transcrevo:"Código n° 217563. Vistos em correição. Em que pese o teor 

da petição de fls. 133/136, informo a parte autora que esta Magistrada não 

possui competência jurisdicional para anular atos processuais praticados 

em segundo grau de jurisdição, o que impossibilita a análise do pedido 

formulado na petição de fls. 133/136. À vista disso, remetam-se os autos 

ao e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região para apreciação da 

petição e documentos carreados às fls. 133/ 139, grafando nossas 

homenagens. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste – MT, 24 de setembro de 2018. 

Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 208245 Nr: 1541-67.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalina Caires Olegário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 139, cujo teor 
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transcrevo:"Código n° 208245. Vistos em correição. Em que pese o teor 

da petição de fls. 133/136, informo a parte autora que esta Magistrada não 

possui competência jurisdicional para anular atos processuais praticados 

em segundo grau de jurisdição, o que impossibilita a análise do pedido 

formulado na petição de fls. 133/136. À vista disso, remetam-se os autos 

ao e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região para apreciação da 

petição e documentos carreados às fls. 133/138, grafando nossas 

homenagens. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste – MT, 19 de setembro de 2018. 

Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001513-43.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ORLANDO CRUZ (REQUERENTE)

DERMEVAL INACIO DA CRUZ NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 29 de Janeiro de 2019 às 

13h30min. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-98.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MELO DOS SANTOS (REQUERENTE)

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 15630252. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 02 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001517-80.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

ELIANA VALENCIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 29 de Janeiro de 2019 às 

14h30min. 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001436-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

HUGO VIANA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CURVELANDIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001436-34.2018.8.11.0011. REQUERENTE: HUGO VIANA MARTINS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CURVELANDIA 

Vistos em correição. Analisando detidamente os autos, verifico que 

inexiste nos autos comprovante de negativa do Sistema Público de Saúde 

em atender o pleito do requerente, tampouco qualquer documento que 

ateste ter sido cadastrado o requerimento administrativamente. Dessa 

feita, DETERMINO seja intimado o advogado do requerente para sanar a 

omissão apontada, nos termos do art. 321, CPC, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Mirassol D’ Oeste - MT, 1º de outubro de 2018. 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)

 

CERTIDÃO Considerando a apresentação de impugnação pela parte 

autora/impugnada juntada ao Id. 15677421, INTIMA-SE a parte impugnante 

para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da R. 

Decisão de ID. 15447276. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 02 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

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))

 

CERTIDÃO Considerando a apresentação de impugnação pela parte 

autora/impugnada no Id. 15677792, procedo com a intimação da parte 

impugnante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

da R. Decisão de Id. 15447267. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 02 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-66.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA (ADVOGADO(A))

VALDERI DO NASCIMENTO SA (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 MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000395-66.2017.8.11.0011. REQUERENTE: VALDERI DO NASCIMENTO 

SA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Considerando o petitório de id nº 15561140, e, ante 

ao fato do digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, 

DEFIRO o pedido de levantamento do valor depositado incontroverso, 

observando a conta bancária ora informada. CONTUDO, antes de ser 

expedido o competente alvará, DETERMINO a intimação da parte contrária 

para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, no prazo legal. 

Transcorrendo o prazo sem manifestação, e, passado o termo constante 

no §1º, do art. 1º, do Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o 

competente Alvará. Outro o cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o 

levantamento do valor, INTIME-SE a requerente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com 

quitação integral. Após, devidamente certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 
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D’Oeste/MT, 02 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000813-67.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONDIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

BRUNA GABRIELA ZANROSSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURENICE ARAUJO LINHARESDE ANDRADE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000813-67.2018.8.11.0011. REQUERENTE: GONDIM & CIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: AURENICE ARAUJO LINHARESDE ANDRADE Vistos. Sem 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima 

facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição de id nº 15573824 em todos os seus termos e cláusulas, 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. Sem custas. P.R.I.C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 2 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-08.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 15691653. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 02 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001510-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZINHA RIBEIRO DE AGUIAR (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 29 de Janeiro de 2019 às 

13h00min. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-94.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CIRILO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

SELIO SOARES DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANIZIA SALUSTIANA BENEDITO (REQUERIDO)

LILIAN CALDAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados das partes acerca da expedição 

do mandado de reintegração de posse constante do ID.15672356 dos 

presentes autos, devendo o advogado da parte autora entrar em contato 

com o Sr. Oficial de Justiça encarregado das diligências, para 

cumprimento integral do referido mandado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001521-20.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 29 de Janeiro de 2019 às 

15h30min. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001492-67.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

LOOK COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU MORELLI (REQUERIDO)

VALENTIM DA SILVA & OLIVEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 23 de Janeiro de 2019 às 

16:00 min. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010649-13.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO (ADVOGADO(A))

C J B COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS WELBE KRAYCHETE BARRETO (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA (ADVOGADO(A))

CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA (REQUERIDO)

ANDRE FREIRE GALVAO (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Considerando que a parte autora/impugnada apresentou 

impugnação, consoante Id. 15695425, procedo com a intimação da parte 

requerida/impugnante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos da R. Decisão de Id. 15104009. Mirassol D’Oeste, 02 de 

outubro de 2018 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010242-75.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON NEVES PIO (EXEQUENTE)

BRUNA GABRIELA ZANROSSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(EXECUTADO)

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010242-75.2014.8.11.0011. EXEQUENTE: WANDERSON NEVES PIO 

EXECUTADO: EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA Vistos. Considerando o petitório de id nº 15522199, e, ante ao fato 

do digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO 

o pedido de levantamento do valor depositado incontroverso, observando 

a conta bancária ora informada. CONTUDO, antes de ser expedido o 
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competente alvará, DETERMINO a intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, no prazo legal. 

Transcorrendo o prazo sem manifestação, e, passado o termo constante 

no §1º, do art. 1º, do Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o 

competente Alvará. Outro o cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o 

levantamento do valor, INTIME-SE a requerente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com 

quitação integral. Após, devidamente certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 02 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001518-65.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA (ADVOGADO(A))

NATALIA THARYANE DE MATOS CORTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do ID.15699847 audiência de CONCILIAÇÃO designada 

para o 29 de Janeiro de 2019 às 15:00 min. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000625-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA MARCELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a expedição de 

intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais a qual fora condenada por Sentença, no valor de R$ 607,43 sob 

pena de ser lavrada certidão de débito e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tudo 

em conformidade com a R. Sentença constante no ID. 15306841 e o 

Cálculo de ID. 15698547 dos presentes autos, NOS MOLDES DO ART. 351, 

PARÁGRAFOS 1º E 2º DA CNGC E PROVIMENTO N. 12/2017-CGJ. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 02 de outubro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 32164 Nr: 2817-46.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 32164

 Vistos, etc.

Trata-se de execução penal em que figura como reeducando SEBASTIÃO 

LOPES RAMOS.

Cálculo de pena à fl. 295.

Remições às fls. 297 e 298.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Decido.

Apreciando os autos, noto que o reeducando preenche as exigências de 

caráter subjetivo, conforme afirmado pelo agente penitenciário Lindomar 

de Almeida Coutinho Lira à fl. 296, assim como o objetivo, conforme 

exsurge do cálculo de pena à fl. 295 e remições à fl. 297 e 298, fazendo 

jus ao benefício na forma do art. 112 da Lei 7.210/1984, porquanto 

inexistem óbices legais para tanto.

 Assim sendo, verifico que não há qualquer elemento desfavorável à 

progressão do reeducando, de tal sorte que sua concessão é inarredável 

pelo contido nos autos, porém, frente à ausência de estabelecimento 

adequado nesta comarca, não podendo o reeducando ser penalizado pela 

inoperância estatal em criar os estabelecimentos a que se refere o art. 35, 

§ 1º, do Código Penal e art. 91 da Lei 7.210/1984, alternativa não resta a 

não ser permitir ao condenado que exerça atividades externas durante o 

período diurno e recolha-se à sua residência durante o período noturno. 

Com efeito, não sendo factível o adequado cumprimento no 

estabelecimento a que se refere o art. 35, § 1º, do CP, faz jus o 

reeducando ao trabalho externo, ou a frequentar curso supletivo 

profissionalizante, de instrução de ensino médio ou superior, na dicção do 

§ 2º do mesmo dispositivo, devendo se recolher durante o período noturno 

na sua residência, conforme dito anteriormente.

 Ex positis, com espeque no art. 35, § 2º, do CP, c/c artigos 66 (inciso III, 

alínea b) e art. 112, ambos da Lei 7.210/1984, DETERMINO a transferência 

do condenado SEBASTIÃO LOPES RAMOS do regime fechado para o 

semiaberto, mediante as seguintes condições, sob pena de revogação do 

vertente benefício, circunstâncias estas que constarão do Alvará de 

Soltura:

A) Submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de 

tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes, 

dentre as quais:

A1) No ato do cumprimento do Alvará de Soltura, deverá o recuperando 

se submeter à colocação da tornozeleira eletrônica, como condição de 

sua soltura, junto à Cadeia Pública local, oportunidade em que receberá 

explicações técnicas quanto ao funcionamento da mesma;

A2) São vedados comportamentos que possam afetar o normal 

funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a 

desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade 

Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e 

em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

A3) Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica 

nos telefones 3241-4139 (fixo), 99997-3022 (celular) ou email 

cpmirassoldoeste@sejudh.mt.gov.br, se detectar falhas no equipamento, 

bem como recarregar a tornozeleira de forma correta todos os dias;

A4) Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades 

judiciárias e do sistema penitenciário, bem como deve fornecer todas as 

informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, 

além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão 

para exibi-los quando solicitado;

A5) É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em 

que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em 

situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou 

força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora 

de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

A6) Deverá portar telefone celular para fins de comunicação imediata com 

a Central de Monitoramento quando necessário, devendo informar a esta o 

respectivo número e eventual alteração.

B1) Na hipótese de estar o recuperando incluso no sistema de 

monitoramento eletrônico: comparecer mensalmente na Secretaria da 3ª 

Vara do Fórum de Mirassol D’Oeste/MT, entre os dias 01 (um) e 10 (dez), 

para assinar o termo de comparecimento;

B2) Na hipótese de NÃO estar o recuperando incluso no sistema de 

monitoramento eletrônico por falta de tornozeleira eletrônica: comparecer, 

a partir do dia 02/10/2018, diariamente na Cadeia Pública do Município de 

Mirassol D’Oeste/MT, entre segunda-feira e sexta-feira, incluindo feriados, 

situada na Rua 14 de Maio, nº 1494 – Jardim São Paulo, Mirassol 

D’Oeste/MT CEP 78280-000, para assinar lista de comparecimento, entre 

18:00h e 19:30h.

C) Recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis entre 20h e 05h, finais de 

semana e feriados integralmente, salvo se provar trabalho lícito, estudos 

ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos 
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e requerer permissão antecipada para tanto;

D) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa, nem boca de fumo;

E) Não poderá ausentar da Comarca sem autorização do Juízo;

F) No prazo de 30 (trinta) dias deverá juntar aos autos prova de que se 

encontra trabalhando, ou impossibilitado de trabalhar; estando 

trabalhando, deverá informar o endereço em que labora e o respectivo 

horário de trabalho;

G) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou 

instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como 

facas, canivetes, estiletes.

 H) É vedada a mudança de residência sem prévia comunicação do novo 

endereço ao Juízo, bem como não poderá se ausentar da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT sem prévia autorização judicial, sob pena de 

regressão do regime de cumprimento de pena;

I) Não cometer novo crime ou contravenção penal.

J) Na forma do art. 115, caput, da Lei nº 7.210/84, analogicamente 

aplicável ao regime semiaberto, participar dos projetos recuperacionais 

indicados pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT, a exemplo de ciclos de palestras, tratamentos contra 

dependência química, alcoólica, amparo psicológico, etc, bastando mera 

notificação dos mesmos para participação.

 No ato do cumprimento do Alvará de Soltura, deverá o digno Oficial de 

Justiça indagar o recuperando acerca do endereço que irá residir e 

telefones para contato, bem como deverá o apenado apresentar o 

comprovante de endereço atualizado na secretaria deste Juízo, no prazo 

24h, para eventuais intimações e cadastramento no sistema de 

monitoramento eletrônico.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que, acaso deseje alterar em definitivo seu 

domicílio para outra Comarca, deverá peticionar nos autos mediante 

advogado ou Defensoria Pública, ocasião em que posteriormente este 

executivo de pena será encaminhado à Comarca em que o(a) mesmo(a) 

for residir.

Advirto o recuperando que, em caso de dano, perda, violação e/ou 

inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará 

OBRIGADO À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ 

CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá instruir o seu pedido 

com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do 

estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a 

frequentá-las em horário especial, após as 20 horas, podendo ser 

beneficiado com a remição da pena.

Na hipótese de participação em CULTOS RELIGIOSOS, deverá apresentar 

carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o respectivo horário do 

culto.

Do funcionamento das tornozeleiras eletrônicas:

- Sinal verde: tornozeleiras funcionando de forma adequada;

- Sinal vermelho: indica a necessidade de carregar as tornozeleiras;

- Sinal azul: indica a necessidade de procurar local aberto, ou perto de 

janela até que a luz se apague;

- Sinal roxo: indica rompimento das tornozeleiras, portanto, o recuperando 

deverá imediatamente entrar em contato com a Unidade de Monitoramento 

por meio dos telefones – 3241-4139 ou 99997-3022.

Na hipótese do recuperando romper a tornozeleira eletrônica será 

considerado como fuga do regime SEMIABERTO, tendo em vista que o 

equipamento eletrônico é utilizado para fiscalização do cumprimento de 

pena. Desta forma, ocorrendo o rompimento será DECRETADA A 

REGRESSÃO cautelar do regime para cumprimento da pena e expedido o 

mandado de prisão, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de 

prisões.

Oficie-se a Unidade Gestora responsável pela monitoração das 

tornozeleiras eletrônicas, comunicando acerca desta decisão.

Comuniquem-se às Polícias Civil e Polícia Militar desta cidade a fim de 

também fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares impostas ao 

recuperando, as quais deverão informar a este Juízo eventual 

descumprimento das condições em apreço, após a lavratura do devido 

boletim de ocorrência, acaso encontrem o recuperando em local proibido e 

fora do horário permitido.

Saliente-se ao recuperando que, acaso seja encontrado pelas Polícias 

Civil e Militar em local proibido ou fora do horário permitido, será 

encaminhado para lavratura de Boletim de Ocorrência, e posteriormente 

liberado.

Destarte, expeça-se a guia de controle de cumprimento das condições 

assumidas pelo recuperando, acaso esta providência não tenha sido 

ainda tomada.

Fica o(a) recuperando(a) desde já advertido que o descumprimento das 

referidas condições acarretará REGRESSÃO de regime para o FECHADO.

Expeça-se ofício comunicando o Diretor da Cadeia Pública local quanto à 

decisão ora prolatada, bem como que promova imediatamente a inserção 

do reeducando no novo regime, para que este usufrua desde já dos 

benefícios advindos da progressão.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor do reeducando, salvo se por 

outro motivo estiver preso.

Designo audiência admonitória para o dia 25/10/2018, às 09h.

Saliente-se ao recuperando que o não comparecimento em audiência 

poderá importar em regressão cautelar de regime, com expedição de 

mandado de prisão.

Após a intimação do(a) recuperando(a) das condições acima 

estabelecidas, encaminhem-se os autos ao setor competente para o 

cálculo da pena restante.

Com o cálculo de pena, intimem-se as partes para manifestação, em 05 

(cinco) dias, iniciando pela defesa, vindo-me conclusos na sequência.

Quanto à pena de multa, se aplicada, ao cálculo desta.

Após o cálculo, intime-se o(a) recuperando(a) para pagamento em 10 

(dez) dias, preferencialmente quando este(a) vir em Secretaria assinar 

lista de comparecimento. Transcorrido aludido prazo sem pagamento da 

multa ou requerimento de parcelamento, nos termos do art. 51, do CP, a 

multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da 

legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública. Para tanto, 

expeça-se e encaminhem a certidão da divida ativa à Procuradoria Geral 

do Estado.

 Em sendo apontado o inadimplemento das condições supra mencionadas, 

certifique-se, vindo-me os autos conclusos.

Intimem-se recuperando(a), servindo a presente de mandado, defesa e 

Ministério Público.

Saliente-se ao(à) recuperando(a) que, em caso de dúvida, poderá 

informar-se com seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, 

com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se 

encaminhar ao referido órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, 

Bairro Centro, Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.

Cumpra-se, com a MÁXIMA URGÊNCIA.

Mirassol D’Oeste/MT, 01 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 117135 Nr: 2387-14.2018.811.0086

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Fiagril Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Noeli Alberti - OAB:MT 4061, 

Rannier Felipe Camilo - OAB:MT 22.125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do Requerente, que o pedido de 

restituição foi restituído em 21/09/2018, conforme informação do 

FUNAJURIS juntada à fl. 64 dos autos. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 119171 Nr: 3324-24.2018.811.0086

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 

11546-A, Willian Yamamura - OAB:MT/17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do Requerente, que o pedido de 

restituição foi restituído em 21/09/2018, conforme informação do 

FUNAJURIS juntada à fl. 19 dos autos. Nada mais.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 116491 Nr: 2094-44.2018.811.0086

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: O Telhar Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Moreira de Almeida - 

OAB:5882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do Requerente, que o pedido de 

restituição foi restituído em 21/09/2018, conforme informação do 

FUNAJURIS juntada à fl. 68 dos autos. Nada mais.

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001083-60.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL RAMALHO FREIRE (AUTOR(A))

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

IVONIR ALVES DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (RÉU)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (RÉU)

ROBSON RODRIGUES FREIRE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO 

Considerando a tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), 

nos termos dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para 

impugná-la(s) no prazo de 15 (quinze) dias. Nova Mutum,2 de outubro de 

2018. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001636-10.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA 

(ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERLA GIOVANA DE MATOS FREITAS (REQUERIDO)

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (REQUERIDO)

RENATO ALVES DE FREITAS (REQUERIDO)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (REQUERIDO)

VILMA PIVA BATTAGLINI (REQUERIDO)

MOACYR BATTAGLINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1001636-10.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93148 Nr: 1940-94.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Alexandre Jaensch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Busca e 

Apreensão proposta pelo Banco Bradesco S.A. em desfavor de Gustavo 

Alexandre Jaensch, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para fins de:CONSOLIDAR o domínio e a posse plena e 

exclusiva do bem descrito na exordial e devidamente apreendido em 

benefício da parte Requerente;CONFIRMAR a decisão liminar proferida às 

fls. 29/30.Expeça-se ofício ao DETRAN/MT para que seja feito novo 

certificado de registro do veículo apreendido em favor da parte 

Requerente.De mais a mais, determino que a parte Requerente, no prazo 

de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado da presente sentença, comprove 

ter dado ciência a parte Requerida do valor obtido com a expropriação do 

bem, para fins de possibilitar o abatimento do saldo devedor. Não havendo 

comprovação, presume-se que o bem foi retomado pelo valor da Tabela 

FIPE na data da apreensão.Condeno a parte Requerida ao pagamento de 

honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da ação, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como 

ao pagamento das custas processuais.Após o trânsito em julgado desta 

sentença e cumprimento das providências acima determinadas, 

arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113334 Nr: 444-59.2018.811.0086

 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: Loiane Zanche da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaqueline Bassani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Cobrança 

proposta por Loiane Zanche da Silva em desfavor de Jaqueline Bassani, 

em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins 

de:CONDENAR a Requerida Jaqueline Bassani ao pagamento da quantia 

de R$ 8.960,00, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária pelo INPC, ambos devidos a partir do vencimento da 

obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil.Nesse ponto, anoto que 

a data para vencimento da obrigação é aquela disposta no cálculo à fl. 17, 

qual seja, 16.02.2017.Condeno a parte Requerida ao pagamento de 

honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem 

como ao pagamento das custas processuais.Após o trânsito em julgado 

desta sentença e cumprimento das providências acima determinadas, 

arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências. Com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111791 Nr: 6937-86.2017.811.0086

 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: MARIA ODETE MESSIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:MT 12.758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a intimação do advogado da parte 

Autora da designação da perícia médica para o dia 29/11/2018, às 18:45 

hs, no Pronto Atendimento Municipal de Nova Mutum/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110483 Nr: 6200-83.2017.811.0086
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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: Gilson José Devenz, Juscemar Antônio Devenz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 43878 Nr: 3252-52.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Cláudio Franciscatto, José Luiz 

Menetrier, Antônio Luiz Piassanti, Mirian S. de Almeida Menetrier, Roseli 

Heineck Piassanti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B, Marieli Modesto Franciscato - OAB:18403-O

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte Requerida, através de sua 

advogada cadastrada nesta data, Dra. Marieli Modesto Franciscato, para 

comparecer a audiência designada juntamete com a parte Requerida, 

conforme despacho a seguir transcrito:

 Vistos, etc.

Em deferimento ao pleito de fls. 117 e tendo em vista o advento da Semana 

Nacional de Conciliação, vislumbrando-se nos autos a possibilidade de 

composição amigável das partes, DESIGNO audiência de conciliação para 

o dia 05 de novembro de 2018 às 17:00h (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso).

 Intimem-se.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário. Com urgência.

 Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88915 Nr: 4340-18.2015.811.0086

 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: Hugo Henrique Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

exordial.Revogo a liminar anteriormente concedida. Custas processuais 

pela requerente. Honorários sucumbenciais pela requerente, nos moldes 

do artigo 85, § 2, do Código de Processo Civil, os quais fixo na importância 

de 10% sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96473 Nr: 4058-43.2016.811.0086

 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: Sadi Giacomelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Diniz de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.O processo não enseja julgamento, para ser declarado extinto ou 

conhecido diretamente o pedido da parte autora, tendo em vista o seu 

estado.As partes são legítimas, bem como seus interesses. O processo, 

até o momento, não apresenta vício ou qualquer irregularidade que enseje 

providências desse Juízo.Não havendo preliminares a serem analisadas 

(artigo 337, do NCPC), DOU O FEITO POR SANEADO.Fixo como pontos 

controvertidos: a) a existência da posse exercida pelos demandantes; b) 

a prática de atos de turbação, esbulho ou ameaça; c) a data da prática 

dos atos de turbação, esbulho ou ameaça.Defiro a produção de prova 

testemunhal, depoimento pessoal e documental, esta ultima consistente 

nos documentos já carreados aos autos. Designo audiência de tentativa 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 12/12/2018_às 

14:00.Ficam as partes advertidas que as intimações das testemunhas 

deverão ser feitas de acordo com o artigo 455, do Novo Código de 

Processo Civil.Conforme disposto no artigo 357, § 4º, do Código de 

Processo Civil, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentação 

do rol de testemunhas.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77785 Nr: 1273-79.2014.811.0086

 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: G8 ARMAZÉNS GERAIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanilce Martins Bezerra -Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347, 

Edenir Righi - OAB:8484/MT, Itamar de Camargo Viera Junior - 

OAB:MT 13.224, Priscila Carvalho da Cunha - OAB:MT/ 15.893-B, 

Ronilson Rondon Barbosa - OAB:MT 6.764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.O processo não enseja julgamento, para ser declarado extinto ou 

conhecido diretamente o pedido da parte autora, tendo em vista o seu 

estado.As partes são legítimas, bem como seus interesses. O processo, 

até o momento, não apresenta vício ou qualquer irregularidade que enseje 

providências desse Juízo.Não havendo preliminares a serem analisadas 

(artigo 337, do NCPC), DOU O FEITO POR SANEADO.Fixo como pontos 

controvertidos a legalidade da cobrança dos débitos com o consequente 

protesto do título de crédito, bem como eventuais danos morais 

suportados pelo autor decorrentes de eventuais inclusões indevidas nos 

órgãos de proteção ao crédito, notadamente com a comprovação do ato 

ilícito, nexo causal, culpa ou dolo e a extensão dos danos suportados. 

Defiro a produção de prova documental, consistente nos documentos já 

carreados aos autos, bem como prova testemunhal e depoimento pessoal 

do representante do requerido. Designo audiência de tentativa de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 05/12/2018 às 14:30.Ficam 

as partes advertidas que as intimações das testemunhas deverão ser 

feitas de acordo com o artigo 455, do Novo Código de Processo 

Civil.Conforme disposto no artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil, 

fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentação do rol de 

testemunhas.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111312 Nr: 6728-20.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keyla Aparecida Arsego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 461 de 642



Considerando a decisão do agravo de instrumento de fls. 10/11, a qual 

determinou o processamento da presente execução fiscal, recebo a 

petição inicial, ao passo que preenchidos os requisitos do art. 319 do 

NCPC.

 Cite-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora.

A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 

trinta 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida a execução, o Sr. Oficial de Justiça fará 

a penhora de bens das devedoras, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

Se necessário for, poderá o Sr. Meirinho utilizar-se dos benefícios do 

artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80495 Nr: 3663-22.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Augusto Lazzari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival Jose Betinelli - OAB:PR 

74.635, Danilo Kutianski de Souza - OAB:PR 73.756, Élcio Luís 

Weckrlim Fernandes - OAB:PR-17.964, EVERTON DIEGO GIESSLER - 

OAB:74627, HELBERT FERNANDES FONSECA - OAB:74074, JARBAS 

CASTILHOS DA SILVA - OAB:64833, Paulo Victor Krutsch Soletti - 

OAB:MT 20.345

 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.: 111307 Nr: 6723-95.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.V Leal de Paula - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a decisão do agravo de instrumento de fls. 10/11, a qual 

determinou o processamento da presente execução fiscal, recebo a 

petição inicial, ao passo que preenchidos os requisitos do art. 319 do 

NCPC.

 Cite-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora.

A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 

trinta 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida a execução, o Sr. Oficial de Justiça fará 

a penhora de bens das devedoras, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

Se necessário for, poderá o Sr. Meirinho utilizar-se dos benefícios do 

artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111310 Nr: 6726-50.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João deAssis Oliveira e Cia LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a decisão do agravo de instrumento de fls. 10/12, a qual 

determinou o processamento da presente execução fiscal, recebo a 

petição inicial, ao passo que preenchidos os requisitos do art. 319 do 

NCPC.

 Cite-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora.

A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 

trinta 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida a execução, o Sr. Oficial de Justiça fará 

a penhora de bens das devedoras, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

Se necessário for, poderá o Sr. Meirinho utilizar-se dos benefícios do 

artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43687 Nr: 3122-62.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvanete Correa de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de pré-penhora online pelo Sistema BACENJUD nas 

contas bancárias da executada, considerando a ausência de sua citação.

Não havendo a citação da parte apontada como executada, esta sequer 

integra a lide, visto que a triangularização processual não se aperfeiçoou, 

tampouco se instaurou o contraditório.

Podemos dizer inclusive que a medida fere o devido processo legal, assim 

como o princípio da menor onerosidade.

Ademais, não há indícios de que a executada esteja se ocultando, bem 

como que o exequente tenha esgotado os meios para localização da 

mesma, pois pode se valer de consulta a bancos de dados privados para 

tal mister.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO (PRÉ-PENHORA) ON 

LINE QUANTO A DEVEDOR(ES) NÃO CITADO(S). CABIMENTO. 

Possibilidade de arresto (pré-penhora), inclusive on line, antes da citação 

quando procurado e não encontrado o executado, como no caso concreto 

- arts. 830 e 854 do CPC/2015. RECURSO PROVIDO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70078104064, Décima Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, 

Julgado em 31/08/2018)

Deste modo, intime-se o exequente para apresentar novo endereço da 

executada a fim de viabilizar sua citação, ou requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 115163 Nr: 1419-81.2018.811.0086

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. C. Giequelin & Cia Ltda, R. C. Comércio de 

Combustíveis Ltda., Roberto Carlos Giequelin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. F. M. Ronssani - ME (Mecânica e Tornearia 

Cascavel)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 
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duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], 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 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.: 82642 Nr: 553-78.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio César Zak Muchalak, Sibelle da Silva 

Justen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 111, e determino a suspensão do feito conforme 

preceitua o artigo 921, §2º do CPC, pelo prazo de 01 (um) ano, uma vez 

que o executado não foi localizado.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

exequente a se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 118283 Nr: 2900-79.2018.811.0086

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Lazzaretti - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Primos Engenharia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Inicialmente, compulsando os autos nota-se que a exordial e seus 

documentos anexos estão de acordo com o determinado pelos artigos 134 

e 319 do Código de Processo Civil, razão pela qual RECEBO O PRESENTE 

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.Por 

consequência, suspendo a execução n°.3209-23.2006.811.0086, código 

33627, nos termos do artigo 134, § 3°, do CPC.Citem-se os sócios e a 

pessoa jurídica apontada pelo requerente para se manifestarem e 

requererem a produção das provas que entenderem cabíveis, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme artigo 135.Todavia, quanto ao requerimento 

para realização de penhora online nas contas bancárias dos sócios da 

requerida, assim como da tentativa de bloqueio de veículos pelo Sistema 

RENAJUD, INDEFIRO-O, pois até o momento os sócios não foram citados, 

tampouco a personalidade jurídica da empresa demandada foi 

desconsiderada.Ademais, consigno ainda que não evidenciados no caso 

em apreço os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, 

considerando a suspensão da execução enquanto tramitar o presente 

incidente.Decorrido o prazo aos requeridos sem manifestação, 

cert i f iquem-se e voltem-me conclusos. Int ime-se a parte 

requerente.Traslade-se cópias desta decisão aos autos em 

apenso.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 33627 Nr: 3209-23.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Lazzaretti - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Primos Engenharia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 Vistos.

Ante a decisão que recebeu o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica nos autos 3209-23.2006.811.0086, código 33627, 

determino a suspensão da presente execução, até o julgamento do 

mencionado incidente, conforme disposto no artigo 134, § 3°, do CPC.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78252 Nr: 1649-65.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Alves dos Santos, Rita Soares dos Santos, 

Marcos Campos Dias Payão, Fernanda Samira Payão Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12.208-A

 Vistos.

Proceda ao levantamento do valor depositado pelo executado à fl. 192 em 

favor do exequente, na conta informada à fl. 266.

Após o levantamento dos valores, retornem os autos conclusos para 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71235 Nr: 3767-82.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Cargnin Kremer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Cidade Ltda, Mario Raul Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço dos requeridos, não obtendo êxito para tanto, determino que 

seja diligenciado por este Juízo o endereço dos executados AUTO POSTO 

CIDADE LTDA. (CNPJ: 10.583.074/0001-51 e MARIO RAUL CASTILHO 

(CPF: 489.941.209-63), somente pelos órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a consulta para localização do endereço do requerido, 

retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de citação por 

edital.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110552 Nr: 6244-05.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEON DENNYS BECKER, Luiz Natal Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 

4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço dos requeridos, não obtendo êxito para tanto, determino que 

seja diligenciado por este Juízo o endereço do requerido LEON DENNYS 

BECKER (CPF: 059.082.241-11), somente pelos órgãos conveniados do E. 

TJ/MT.

Caso negativa a consulta para localização do endereço do requerido, 

retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de citação por 

edital.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95255 Nr: 3245-16.2016.811.0086

 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: Luciano Soares de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Planta Flora Florestal Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço dos requeridos, não obtendo êxito para tanto, determino que 

seja diligenciado por este Juízo o endereço do requerido PLANTA FLORA 

FLORESTAL LTDA - ME (CNPJ: 18.814.006/0001-68), somente pelos 

órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a consulta para localização do endereço do requerido, 

retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de citação por 

edital.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52011 Nr: 3028-46.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovana do Carmo Vieira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de expedição de oficio à justiça federal para consulta das 

três ultimas declarações de imposto de renda da executada.

 Proceda-se às buscas pelo sistema INFOJUD.

Observe-se, porém, o disposto nos artigos 476 e 477, da CNGCGJ/MT que 

assim dispõe:

“Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 

de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.”

 “Art. 477. As secretarias farão arquivos reservados, em pasta própria, 

física ou eletrônica, dos ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu conteúdo ao 

interessado e certificando no processo essa ocorrência, salvo se por 

determinação do Juízo for recomendada a juntada aos autos, 

circunstância em que passará o feito a correr em segredo de justiça.”

Com aporte das informações, intime-se o exequente para se manifestar 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário, observadas as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51698 Nr: 2723-62.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tucano Armazéns Gerais Ltda, José Simeão 

Dias Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço dos requeridos, não obtendo êxito para tanto, determino que 

seja diligenciado por este Juízo o endereço do requerido TUCANO 

ARMAZÉNS GERAIS LTDA (CNPJ: 08.045.589/0001-56), somente pelos 

órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a consulta para localização do endereço do requerido, 

retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de citação por 

edital.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 25348 Nr: 424-93.2003.811.0086

 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: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenir Topázio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Manifeste-se a exequente, em 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 921, 

§ 5º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002278-80.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIANO BATISTA NUNES (REQUERENTE)

MALU MACEDO MALLMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OFICINA DOS PIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

1002278-80.2018.8.11.0086. REQUERENTE: GRACIANO BATISTA NUNES 

REQUERIDO: OFICINA DOS PIA VIstos etc. Verifico pela argumentação e 

pelos documentos juntados aos autos, que trata-se de demanda antiga, 

não havendo comprovação do periculum in mora necessário ao 

deferimento da liminar, sendo prudente aguardar a contestação. Defiro a 

inversão do ônus da prova, tendo em vista que não cabe a parte autora 

comprovar a não realização do serviço a contento. Cite-se a requerida 

para audiência a ser designada pelo Gestor Judiciário. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. NOVA MUTUM, 2 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000414-07.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA POLETTO (ADVOGADO(A))

RUBENS LAMB (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INVEST LAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

1000414-07.2018.8.11.0086. EXEQUENTE: RUBENS LAMB EXECUTADO: 

INVEST LAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos etc. 

Indefiro o pedido de Citação por Edital. Cite-se por Oficial de Justiça a 

executada. NOVA MUTUM, 2 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-64.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

SIMONE LIMA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: SIMONE LIMA DE JESUS Dados 

do Processo: Processo: 1000503-64.2017.8.11.0086 Valor causa: 

$11,600.00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

24/10/2017 Hora: 15:20 REQUERENTE: SIMONE LIMA DE JESUS Advogado 

do(a) REQUERENTE: SILVIO FERREIRA FREITAS - MT0019920A 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Advogados do(a) 

REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264/O, AMANDA 

BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - MT0013333A-O Nos termos da 

legislação vigente e em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, 

serve a presente, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO acima 

identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, acerca do 

RECURSO JUNTADO NOS AUTOS, para querendo, apresentar resposta 

escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Nova Mutum - 

MT, 2 de outubro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO 

DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 122074 Nr: 4618-14.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Maranhão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Hailton de Sousa Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Diniz Costa - OAB:MA/ 

15.950

 Vistos.

Trata-se de carta precatória oriunda da Comarca de Itapecuru-Mirim/MA 

com a finalidade de realizar audiência de depoimento especial, bem como a 

inquirição das testemunhas arroladas, para apurar os fatos do delito 

tipificado no artigo 217-A com o artigo 226, inciso II do Código Penal.

Para a realização do ato deprecado, designo audiência para a inquirição 

das testemunhas para o dia 07/11/2018, às 16h30min. Bem como, designo 

a audiência de depoimento especial para a oitiva da vítima às 17h00min da 

mesma data.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Para o referido ato, intime-se a psicóloga do juízo Alessandra Cristina 

Salesse, a qual deverá conduzir a entrevista com a vítima.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 23362 Nr: 1565-39.2007.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO EDUARDO DIEL, MAIRA ALICE 

SAMPAIO SANTANA, MÁRCIA HELENA DIEL BOBRZYK, DAVID ARISTIDES 

BOBRZYK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:MT-7481, 

KATRICE PEREIRA DA SILVA - OAB:9641-B/MT

 Intimação do advogado do Banco do Brasil para que no prazo de 15 

(quinze)dias, providencie a retirada da carta precatória de intimação da 

executada da avaliação nos autos supra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64416 Nr: 3188-31.2013.811.0012

 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: JOÃO RELCI WOLFF FURTADO, MARCIA REGINA 

VICHENOVSKI FURTADO, ROBSON VICHENOVSKI FURTADO, RODRIGO 

VICHENOVSKI FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETE TAXI AÉREO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 198475.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 08/11/2018 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 das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64416 Nr: 3188-31.2013.811.0012

 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: JOÃO RELCI WOLFF FURTADO, MARCIA REGINA 

VICHENOVSKI FURTADO, ROBSON VICHENOVSKI FURTADO, RODRIGO 

VICHENOVSKI FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETE TAXI AÉREO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 198475.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 08/11/2018 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

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 107126 Nr: 4287-60.2018.811.0012

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MARCILIO VICENTE E CIA LTDA, JOSÉ 

CARLOS MARCILIO VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO RICALDES DE LIMA - 

OAB:14389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tornem físicos os presentes embargos para tramitação simultânea com o 

processo principal, de Código 22235, em trâmite neste juízo, 

apensando-se os feitos, nos termos do art. 62 da Resolução TJ-MT/TP n. 

03 de 12 de abril de 2018.

Recebo os embargos para discussão.
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Extrai-se dos autos, em análise preliminar, embora com as limitações do 

início da ação, que as alegações da parte embargante não encontram 

suporte na documentação acostada no feito, devendo-se reconhecer que, 

nesta fase processual, não estão presentes os pressupostos 

necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada.

As provas que acompanham a ação não convencem do direito alegado 

pela parte embargante, sendo que os documentos colacionados na inicial, 

por si só, não demonstram sua efetiva posse.

Assim, nos termos do art. 562 c.c 677, §1, ambos do Código de Processo 

Civil, não estando a inicial devidamente instruída, o juiz determinará que o 

autor justifique previamente o alegado.

Ante o exposto, designo audiência de justificação e conciliação para o dia 

_______________ (horário de Mato Grosso).

A parte embargante deverá apresentar o rol de testemunhas, caso ainda 

não tenha feito.

Saliento a parte embargante que deverá observar o disposto no artigo 

357, § 6º, do NCPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem 

como o art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a 

intimação destas.

Cite-se a parte embargada quanto à solenidade designada, devendo estar 

ciente de que o prazo para contestar começará a fluir a partir da decisão 

a ser proferida quanto ao pedido liminar formulado pelo autor.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES LEGAIS (ART. 455, §4º, CPC), devendo a 

parte embargante comprovar, pelo menos 03 (três) dias antes da 

realização da audiência, que as intimou para comparecerem à solenidade.

Às providências. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61465 Nr: 2569-38.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO KASPARY, RENATO KASPARY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA VAZ DA 

SILVA - OAB:13391/MT, ROBSON OLIVEIRA PRESTES - OAB:20.354/B

 Vistos.

Considerando-se que o pedido de fl. 52 não foi devidamente instruído nos 

termos do artigo 1.711 do Código Civil, determino a intimação da parte 

executada para que em 10 (dez) dias junte aos autos certidão dos 

Cartórios de Imóveis do Estado de Mato Grosso visando aferir se possui 

outros imóveis, bem como contas de água e luz do imóvel dos últimos 3 

(três) meses a fim de verificar se efetivamente habitam em tal local.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 14984 Nr: 1297-53.2005.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUNICE SANTANA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, caso 

em que resta suspensa a cobrança por cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 21454 Nr: 3445-03.2006.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARINETH FREITAS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO EDUARDO VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:8438/MT

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, caso 

em que resta suspensa a cobrança por cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64670 Nr: 164-58.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR MARTINS CARDAMONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA STEFANIE TEREBINTO 

DE ARAÚJO - OAB:20460/MT, WANDE ALVES DINIZ - OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente da Decisão de fls. 106, cuja teor segue 

abaixo:

 "vistos.

Em impugnação, a autarquia executada, preliminarmente, informou a 

existência de ação rescisória que objetiva a anulação da sentença 

proferida nestes autos, motivo pelo qual pugnou pela suspensão do 

presente feito.

Ao acessar o site do TRF-1ª Região, verifica-se a existência de ação 

rescisória de n. 0050736-95.2016.4.01.0000, em trâmite na Primeira Seção 

do TRF1, cujas partes são as mesmas do presente feito, sendo este o 

processo originário.

Assim, determino a suspensão do presente feito pelo prazo de um ano, 

nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, §4º, do Código de Processo 

Civil.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62807 Nr: 1476-06.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER RODRIGUES DAMASCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261030/SP, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-97.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AIDA GOMES BATISTA (REQUERENTE)

LARISSA ALVES MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Observa-se do depósito constante do Id. 

15580267, que a empresa reclamada cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, motivo pelo qual encaminho o feito ao setor de cumprimento 

para que intime a parte autora, na pessoa de seu advogado, a manifestar, 

no prazo de 5 (cinco) dias, e requerer o que lhe for de direito. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 2 de outubro de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-23.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDETH MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

LARISSA RIBEIRO ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 18 de dezembro de 2018, às 

08h20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 2 de outubro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N°. 067/2018 - CA

 O Doutor JORGE HASSIB IBRAHIM, Juiz de Direito Diretor do Foro desta 

Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, e nos termos do Provimento n.º 05/2008/CM,

 CONSIDERANDO a relevância do Exercício do poder disciplinar, como 

garantia da ordem administrativa e da qualidade dos serviços, 

representada pela edição da Lei Complementar n.º 112/2002, que criou o 

Código de Ética do Servidor Público Estadual;

CONSIDERANDO que é dever da autoridade a apuração de irregularidades 

no serviço público;

CONSIDERANDO que a Administração precisa responder aos incidentes 

disciplinares com presteza e segurança jurídica;

 CONSIDERANDO a necessidade de apuração de responsabilidade 

administrativa acerca de suposta conduta inadequada do Oficial de 

Justiça, Alessandro Vargas de Menezes, nos autos de Pedido de 

Providências n.º 2255-83.2018.811.0044 – ID. 89470, no tocante a 

reiteradamente deixar de cumprir as ordens deste Juízo, ao devolver os 

mandados sem o devido cumprimento, com a certidão de que não localizou 

a parte ou o endereço;

RESOLVE:

 Art. 1º - INSTAURAR Sindicância Administrativa contra o servidor, 

Alessandro Vargas de Menezes, Oficial de Justiça desta Comarca, para 

melhor apurar os fatos, produzir provas e verificar a prática, em tese, da 

infração apontada.

 Art. 2º - NOMEAR os servidores ALINE BOTTEZEL DA ROSA, ANDRÉA 

CORRÊA DA C. CARVALHO e ATANÁZIO SOUZA MAIA NETO para 

integrarem a Comissão Sindicante, cabendo ao segundo a secretaria dos 

trabalhos, ao terceiro o impulsionamento do feito, bem como os atos que 

se fizerem necessários, decorrentes da ausência do segundo, tudo sobre 

a presidência do primeiro.

Art. 3º - NOTIFICAR o servidor sindicado da instauração da Sindicância, 

recebendo cópia da Portaria, e para que acompanhe, querendo, os atos 

processuais.

Art. 4º - DETERMINAR que seja feita a intimação pessoal do servidor 

sindicado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar provas e arrolar 

testemunhas, se desejar e, na sequência, deverá a Comissão Sindicante 

designar data para o interrogatório.

Art. 5º - ORDENAR que seja feita a citação do servidor sindicado para 

querendo e em 15 (quinze) dias, oferecer defesa escrita.

Art. 6.º - DELIBERAR que a comissão, com base no artigo 25 do 

Provimento n.º 005/2008, quando da realização de atos processuais ou 

diligências deliberadas em reunião, serão dispensados das respectivas 

atividades regulares, atuando com prioridade nas sindicâncias ou nos 

processos afins.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Após, remeta-se cópia a egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça.

Paranatinga-MT, 17 de setembro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

PORTARIA N°. 075/2018 - CA

 O Doutor JORGE HASSIB IBRAHIM, Juiz de Direito Diretor do Foro desta 

Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, e nos termos do Provimento n.º 05/2008/CM,

 CONSIDERANDO a relevância do Exercício do poder disciplinar, como 

garantia da ordem administrativa e da qualidade dos serviços, 

representada pela edição da Lei Complementar n.º 112/2002, que criou o 

Código de Ética do Servidor Público Estadual;

CONSIDERANDO que é dever da autoridade a apuração de irregularidades 

no serviço público;

CONSIDERANDO que a Administração precisa responder aos incidentes 

disciplinares com presteza e segurança jurídica;

 CONSIDERANDO a necessidade de apuração de responsabilidade 

administrativa acerca de suposta conduta inadequada do Oficial de 

Justiça, Alessandro Vargas de Menezes, nos autos de Pedido de 

Providências n.º 2506-04.2018.811.0044 – ID. 89950, no tocante a 

ausência de devolução do Mandado de Intimação antes da realização da 

audiência;

RESOLVE:

 Art. 1º - INSTAURAR Sindicância Administrativa contra o servidor, 

Alessandro Vargas de Menezes, Oficial de Justiça desta Comarca, para 

melhor apurar os fatos, produzir provas e verificar a prática, em tese, da 

infração apontada.

 Art. 2º - NOMEAR os servidores ALINE BOTTEZEL DA ROSA, ANDRÉA 

CORRÊA DA C. CARVALHO e ATANÁZIO SOUZA MAIA NETO para 

integrarem a Comissão Sindicante, cabendo ao segundo a secretaria dos 

trabalhos, ao terceiro o impulsionamento do feito, bem como os atos que 

se fizerem necessários, decorrentes da ausência do segundo, tudo sobre 

a presidência do primeiro.

Art. 3º - NOTIFICAR o servidor sindicado da instauração da Sindicância, 

recebendo cópia da Portaria, e para que acompanhe, querendo, os atos 

processuais.

Art. 4º - DETERMINAR que seja feita a intimação pessoal do servidor 

sindicado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar provas e arrolar 

testemunhas, se desejar e, na sequência, deverá a Comissão Sindicante 

designar data para o interrogatório.

Art. 5º - ORDENAR que seja feita a citação do servidor sindicado para 

querendo e em 15 (quinze) dias, oferecer defesa escrita.

Art. 6.º - DELIBERAR que a comissão, com base no artigo 25 do 

Provimento n.º 005/2008, quando da realização de atos processuais ou 

diligências deliberadas em reunião, serão dispensados das respectivas 

atividades regulares, atuando com prioridade nas sindicâncias ou nos 

processos afins.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Após, remeta-se cópia a egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça.

Paranatinga-MT, 18 de setembro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

PORTARIA N°. 074/2018 - CA

 O Doutor JORGE HASSIB IBRAHIM, Juiz de Direito Diretor do Foro desta 

Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, e nos termos do Provimento n.º 05/2008/CM,

 CONSIDERANDO a relevância do Exercício do poder disciplinar, como 

garantia da ordem administrativa e da qualidade dos serviços, 

representada pela edição da Lei Complementar n.º 112/2002, que criou o 

Código de Ética do Servidor Público Estadual;

CONSIDERANDO que é dever da autoridade a apuração de irregularidades 

no serviço público;

CONSIDERANDO que a Administração precisa responder aos incidentes 

disciplinares com presteza e segurança jurídica;

 CONSIDERANDO a necessidade de apuração de responsabilidade 
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administrativa acerca de suposta conduta inadequada do Oficial de 

Justiça, Alessandro Vargas de Menezes, nos autos de Pedido de 

Providências n.º 2378-81.2018.811.0044 – ID. 89712, no tocante a 

ausência de devolução do Mandado de Intimação, mesmo intimado para 

tanto;

RESOLVE:

 Art. 1º - INSTAURAR Sindicância Administrativa contra o servidor, 

Alessandro Vargas de Menezes, Oficial de Justiça desta Comarca, para 

melhor apurar os fatos, produzir provas e verificar a prática, em tese, da 

infração apontada.

 Art. 2º - NOMEAR os servidores ALINE BOTTEZEL DA ROSA, ANDRÉA 

CORRÊA DA C. CARVALHO e ATANÁZIO SOUZA MAIA NETO para 

integrarem a Comissão Sindicante, cabendo ao segundo a secretaria dos 

trabalhos, ao terceiro o impulsionamento do feito, bem como os atos que 

se fizerem necessários, decorrentes da ausência do segundo, tudo sobre 

a presidência do primeiro.

Art. 3º - NOTIFICAR o servidor sindicado da instauração da Sindicância, 

recebendo cópia da Portaria, e para que acompanhe, querendo, os atos 

processuais.

Art. 4º - DETERMINAR que seja feita a intimação pessoal do servidor 

sindicado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar provas e arrolar 

testemunhas, se desejar e, na sequência, deverá a Comissão Sindicante 

designar data para o interrogatório.

Art. 5º - ORDENAR que seja feita a citação do servidor sindicado para 

querendo e em 15 (quinze) dias, oferecer defesa escrita.

Art. 6.º - DELIBERAR que a comissão, com base no artigo 25 do 

Provimento n.º 005/2008, quando da realização de atos processuais ou 

diligências deliberadas em reunião, serão dispensados das respectivas 

atividades regulares, atuando com prioridade nas sindicâncias ou nos 

processos afins.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Após, remeta-se cópia a egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça.

Paranatinga-MT, 18 de setembro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

PORTARIA N°. 075/2018 - CA

 O Doutor JORGE HASSIB IBRAHIM, Juiz de Direito Diretor do Foro desta 

Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, e nos termos do Provimento n.º 05/2008/CM,

 CONSIDERANDO a relevância do Exercício do poder disciplinar, como 

garantia da ordem administrativa e da qualidade dos serviços, 

representada pela edição da Lei Complementar n.º 112/2002, que criou o 

Código de Ética do Servidor Público Estadual;

CONSIDERANDO que é dever da autoridade a apuração de irregularidades 

no serviço público;

CONSIDERANDO que a Administração precisa responder aos incidentes 

disciplinares com presteza e segurança jurídica;

 CONSIDERANDO a necessidade de apuração de responsabilidade 

administrativa acerca de suposta conduta inadequada do Oficial de 

Justiça, Alessandro Vargas de Menezes, nos autos de Pedido de 

Providências n.º 2506-04.2018.811.0044 – ID. 89950, no tocante a 

ausência de devolução do Mandado de Intimação antes da realização da 

audiência;

RESOLVE:

 Art. 1º - INSTAURAR Sindicância Administrativa contra o servidor, 

Alessandro Vargas de Menezes, Oficial de Justiça desta Comarca, para 

melhor apurar os fatos, produzir provas e verificar a prática, em tese, da 

infração apontada.

 Art. 2º - NOMEAR os servidores ALINE BOTTEZEL DA ROSA, ANDRÉA 

CORRÊA DA C. CARVALHO e ATANÁZIO SOUZA MAIA NETO para 

integrarem a Comissão Sindicante, cabendo ao segundo a secretaria dos 

trabalhos, ao terceiro o impulsionamento do feito, bem como os atos que 

se fizerem necessários, decorrentes da ausência do segundo, tudo sobre 

a presidência do primeiro.

Art. 3º - NOTIFICAR o servidor sindicado da instauração da Sindicância, 

recebendo cópia da Portaria, e para que acompanhe, querendo, os atos 

processuais.

Art. 4º - DETERMINAR que seja feita a intimação pessoal do servidor 

sindicado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar provas e arrolar 

testemunhas, se desejar e, na sequência, deverá a Comissão Sindicante 

designar data para o interrogatório.

Art. 5º - ORDENAR que seja feita a citação do servidor sindicado para 

querendo e em 15 (quinze) dias, oferecer defesa escrita.

Art. 6.º - DELIBERAR que a comissão, com base no artigo 25 do 

Provimento n.º 005/2008, quando da realização de atos processuais ou 

diligências deliberadas em reunião, serão dispensados das respectivas 

atividades regulares, atuando com prioridade nas sindicâncias ou nos 

processos afins.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Após, remeta-se cópia a egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça.

Paranatinga-MT, 18 de setembro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

PORTARIA N°. 073/2018 - CA

 O Doutor JORGE HASSIB IBRAHIM, Juiz de Direito Diretor do Foro desta 

Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, e nos termos do Provimento n.º 05/2008/CM,

 CONSIDERANDO a relevância do Exercício do poder disciplinar, como 

garantia da ordem administrativa e da qualidade dos serviços, 

representada pela edição da Lei Complementar n.º 112/2002, que criou o 

Código de Ética do Servidor Público Estadual;

CONSIDERANDO que é dever da autoridade a apuração de irregularidades 

no serviço público;

CONSIDERANDO que a Administração precisa responder aos incidentes 

disciplinares com presteza e segurança jurídica;

 CONSIDERANDO a necessidade de apuração de responsabilidade 

administrativa acerca de suposta conduta inadequada do Oficial de 

Justiça, Alessandro Vargas de Menezes, nos autos de Pedido de 

Providências n.º 2377-96.2018.811.0044 – ID. 89711, no tocante a 

ausência de devolução do Mandado de Intimação, mesmo intimado para 

tanto;

RESOLVE:

 Art. 1º - INSTAURAR Sindicância Administrativa contra o servidor, 

Alessandro Vargas de Menezes, Oficial de Justiça desta Comarca, para 

melhor apurar os fatos, produzir provas e verificar a prática, em tese, da 

infração apontada.

 Art. 2º - NOMEAR os servidores ALINE BOTTEZEL DA ROSA, ANDRÉA 

CORRÊA DA C. CARVALHO e ATANÁZIO SOUZA MAIA NETO para 

integrarem a Comissão Sindicante, cabendo ao segundo a secretaria dos 

trabalhos, ao terceiro o impulsionamento do feito, bem como os atos que 

se fizerem necessários, decorrentes da ausência do segundo, tudo sobre 

a presidência do primeiro.

Art. 3º - NOTIFICAR o servidor sindicado da instauração da Sindicância, 

recebendo cópia da Portaria, e para que acompanhe, querendo, os atos 

processuais.

Art. 4º - DETERMINAR que seja feita a intimação pessoal do servidor 

sindicado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar provas e arrolar 

testemunhas, se desejar e, na sequência, deverá a Comissão Sindicante 

designar data para o interrogatório.

Art. 5º - ORDENAR que seja feita a citação do servidor sindicado para 

querendo e em 15 (quinze) dias, oferecer defesa escrita.

Art. 6.º - DELIBERAR que a comissão, com base no artigo 25 do 

Provimento n.º 005/2008, quando da realização de atos processuais ou 

diligências deliberadas em reunião, serão dispensados das respectivas 

atividades regulares, atuando com prioridade nas sindicâncias ou nos 

processos afins.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Após, remeta-se cópia a egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça.

Paranatinga-MT, 18 de setembro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

PORTARIA N°. 069/2018 - CA

 O Doutor JORGE HASSIB IBRAHIM, Juiz de Direito Diretor do Foro desta 

Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, e nos termos do Provimento n.º 05/2008/CM,

 CONSIDERANDO a relevância do Exercício do poder disciplinar, como 

garantia da ordem administrativa e da qualidade dos serviços, 

representada pela edição da Lei Complementar n.º 112/2002, que criou o 

Código de Ética do Servidor Público Estadual;

CONSIDERANDO que é dever da autoridade a apuração de irregularidades 

no serviço público;

CONSIDERANDO que a Administração precisa responder aos incidentes 

disciplinares com presteza e segurança jurídica;

 CONSIDERANDO a necessidade de apuração de responsabilidade 
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administrativa acerca de suposta conduta inadequada do Oficial de 

Justiça, Alessandro Vargas de Menezes, nos autos de Pedido de 

Providências n.º 2504-34.2018.811.0044 – ID. 89948, no tocante a 

emissão de certidão genérica sem se deslocar até o local a ser cumprido 

no mandado;

RESOLVE:

 Art. 1º - INSTAURAR Sindicância Administrativa contra o servidor, 

Alessandro Vargas de Menezes, Oficial de Justiça desta Comarca, para 

melhor apurar os fatos, produzir provas e verificar a prática, em tese, da 

infração apontada.

 Art. 2º - NOMEAR os servidores ALINE BOTTEZEL DA ROSA, ANDRÉA 

CORRÊA DA C. CARVALHO e ATANÁZIO SOUZA MAIA NETO para 

integrarem a Comissão Sindicante, cabendo ao segundo a secretaria dos 

trabalhos, ao terceiro o impulsionamento do feito, bem como os atos que 

se fizerem necessários, decorrentes da ausência do segundo, tudo sobre 

a presidência do primeiro.

Art. 3º - NOTIFICAR o servidor sindicado da instauração da Sindicância, 

recebendo cópia da Portaria, e para que acompanhe, querendo, os atos 

processuais.

Art. 4º - DETERMINAR que seja feita a intimação pessoal do servidor 

sindicado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar provas e arrolar 

testemunhas, se desejar e, na sequência, deverá a Comissão Sindicante 

designar data para o interrogatório.

Art. 5º - ORDENAR que seja feita a citação do servidor sindicado para 

querendo e em 15 (quinze) dias, oferecer defesa escrita.

Art. 6.º - DELIBERAR que a comissão, com base no artigo 25 do 

Provimento n.º 005/2008, quando da realização de atos processuais ou 

diligências deliberadas em reunião, serão dispensados das respectivas 

atividades regulares, atuando com prioridade nas sindicâncias ou nos 

processos afins.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Após, remeta-se cópia a egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça.

Paranatinga-MT, 17 de setembro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

PORTARIA N°. 070/2018 - CA

 O Doutor JORGE HASSIB IBRAHIM, Juiz de Direito Diretor do Foro desta 

Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, e nos termos do Provimento n.º 05/2008/CM,

 CONSIDERANDO a relevância do Exercício do poder disciplinar, como 

garantia da ordem administrativa e da qualidade dos serviços, 

representada pela edição da Lei Complementar n.º 112/2002, que criou o 

Código de Ética do Servidor Público Estadual;

CONSIDERANDO que é dever da autoridade a apuração de irregularidades 

no serviço público;

CONSIDERANDO que a Administração precisa responder aos incidentes 

disciplinares com presteza e segurança jurídica;

 CONSIDERANDO a necessidade de apuração de responsabilidade 

administrativa acerca de suposta conduta inadequada do Oficial de 

Justiça, Alessandro Vargas de Menezes, nos autos de Pedido de 

Providências n.º 2427-25.2018.811.0044 – ID. 89823, no tocante a 

ausência de devolução do Mandado de Intimação, mesmo intimado para 

tanto;

RESOLVE:

 Art. 1º - INSTAURAR Sindicância Administrativa contra o servidor, 

Alessandro Vargas de Menezes, Oficial de Justiça desta Comarca, para 

melhor apurar os fatos, produzir provas e verificar a prática, em tese, da 

infração apontada.

 Art. 2º - NOMEAR os servidores ALINE BOTTEZEL DA ROSA, ANDRÉA 

CORRÊA DA C. CARVALHO e ATANÁZIO SOUZA MAIA NETO para 

integrarem a Comissão Sindicante, cabendo ao segundo a secretaria dos 

trabalhos, ao terceiro o impulsionamento do feito, bem como os atos que 

se fizerem necessários, decorrentes da ausência do segundo, tudo sobre 

a presidência do primeiro.

Art. 3º - NOTIFICAR o servidor sindicado da instauração da Sindicância, 

recebendo cópia da Portaria, e para que acompanhe, querendo, os atos 

processuais.

Art. 4º - DETERMINAR que seja feita a intimação pessoal do servidor 

sindicado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar provas e arrolar 

testemunhas, se desejar e, na sequência, deverá a Comissão Sindicante 

designar data para o interrogatório.

Art. 5º - ORDENAR que seja feita a citação do servidor sindicado para 

querendo e em 15 (quinze) dias, oferecer defesa escrita.

Art. 6.º - DELIBERAR que a comissão, com base no artigo 25 do 

Provimento n.º 005/2008, quando da realização de atos processuais ou 

diligências deliberadas em reunião, serão dispensados das respectivas 

atividades regulares, atuando com prioridade nas sindicâncias ou nos 

processos afins.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Após, remeta-se cópia a egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça.

Paranatinga-MT, 17 de setembro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

PORTARIA N°. 072/2018 - CA

 O Doutor JORGE HASSIB IBRAHIM, Juiz de Direito Diretor do Foro desta 

Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, e nos termos do Provimento n.º 05/2008/CM,

 CONSIDERANDO a relevância do Exercício do poder disciplinar, como 

garantia da ordem administrativa e da qualidade dos serviços, 

representada pela edição da Lei Complementar n.º 112/2002, que criou o 

Código de Ética do Servidor Público Estadual;

CONSIDERANDO que é dever da autoridade a apuração de irregularidades 

no serviço público;

CONSIDERANDO que a Administração precisa responder aos incidentes 

disciplinares com presteza e segurança jurídica;

 CONSIDERANDO a necessidade de apuração de responsabilidade 

administrativa acerca de suposta conduta inadequada do Oficial de 

Justiça, Alessandro Vargas de Menezes, nos autos de Pedido de 

Providências n.º 2423-85.2018.811.0044 – ID. 89814, no tocante a 

ausência de devolução do Mandado de Intimação, mesmo intimado para 

tanto;

RESOLVE:

 Art. 1º - INSTAURAR Sindicância Administrativa contra o servidor, 

Alessandro Vargas de Menezes, Oficial de Justiça desta Comarca, para 

melhor apurar os fatos, produzir provas e verificar a prática, em tese, da 

infração apontada.

 Art. 2º - NOMEAR os servidores ALINE BOTTEZEL DA ROSA, ANDRÉA 

CORRÊA DA C. CARVALHO e ATANÁZIO SOUZA MAIA NETO para 

integrarem a Comissão Sindicante, cabendo ao segundo a secretaria dos 

trabalhos, ao terceiro o impulsionamento do feito, bem como os atos que 

se fizerem necessários, decorrentes da ausência do segundo, tudo sobre 

a presidência do primeiro.

Art. 3º - NOTIFICAR o servidor sindicado da instauração da Sindicância, 

recebendo cópia da Portaria, e para que acompanhe, querendo, os atos 

processuais.

Art. 4º - DETERMINAR que seja feita a intimação pessoal do servidor 

sindicado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar provas e arrolar 

testemunhas, se desejar e, na sequência, deverá a Comissão Sindicante 

designar data para o interrogatório.

Art. 5º - ORDENAR que seja feita a citação do servidor sindicado para 

querendo e em 15 (quinze) dias, oferecer defesa escrita.

Art. 6.º - DELIBERAR que a comissão, com base no artigo 25 do 

Provimento n.º 005/2008, quando da realização de atos processuais ou 

diligências deliberadas em reunião, serão dispensados das respectivas 

atividades regulares, atuando com prioridade nas sindicâncias ou nos 

processos afins.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Após, remeta-se cópia a egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça.

Paranatinga-MT, 18 de setembro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000725-27.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))

CACILDA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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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 intimar a 

parte autora acerca da decisão .

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 55030 Nr: 1045-36.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semusa- Serviço Municipal Autônomo de 

Saneamento Ambiental, Águas de Paranatinga LTDA, Município de 

Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 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 intimado o advogado 

da parte autora que foi designada sessão de Conciliação/Mediação para o 

para o dia 14/11/2018 às 14h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 53651 Nr: 2846-21.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Maria Kliemann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 84189 Nr: 4345-98.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Santarosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:16010/ MT

 Vistos.

Considerando que este magistrado fora designado para atuar nesta 

unidade jurisdicional em substituição legal, cumulativamente com sua vara 

de titularidade (5.ª Vara de Primavera do Leste/MT), e considerando a 

distância entre as comarcas e o volume de processos, SUSPENDO a 

realização de audiência.

Aguarde-se redesignação.

Comunique-se/intimem-se os advogados das partes e, se possível, 

eventuais testemunhas.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

P. do Leste/MT para Paranatinga/MT, 01 de outubro de 2018.

Eviner Valério

Juiz de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 76940 Nr: 740-47.2017.811.0044

 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: Ademivaldo Paes do Nascimento

 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 este magistrado fora designado para atuar nesta 

unidade jurisdicional em substituição legal, cumulativamente com sua vara 

de titularidade (5.ª Vara de Primavera do Leste/MT), e considerando a 

distância entre as comarcas e o volume de processos, SUSPENDO a 

realização de audiência.

Aguarde-se redesignação.

Comunique-se/intimem-se os advogados das partes e, se possível, 

eventuais testemunhas.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

P. do Leste/MT para Paranatinga/MT, 01 de outubro de 2018.

Eviner Valério

Juiz de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 78051 Nr: 1276-58.2017.811.0044

 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: Antonia Aparecida Guidotti Santarosa

 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 este magistrado fora designado para atuar nesta 

unidade jurisdicional em substituição legal, cumulativamente com sua vara 

de titularidade (5.ª Vara de Primavera do Leste/MT), e considerando a 

distância entre as comarcas e o volume de processos, SUSPENDO a 

realização de audiência.

Aguarde-se redesignação.

Comunique-se/intimem-se os advogados das partes e, se possível, 

eventuais testemunhas.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

P. do Leste/MT para Paranatinga/MT, 01 de outubro de 2018.

Eviner Valério

Juiz de Direito em Substituição Legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58764 Nr: 3538-83.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Bueno de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIO BUENO DE OLIVEIRA, Rg: 

1785696-5, Filiação: Cergina Maria de Oliveira e João Bueno de Oliveira, 

data de nascimento: 25/06/1985, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta que, no dia 10 de novembro de 2014, às 11:00, 

na rua piaui, n° 218, Vila Concordia, neste Municipio de Paranatinga-MT, o 

denunciado Marcio Bueno de Oliveira ameaçõu de causa mal injusto e 

grave a vítima Karen Sampaio Berta, sua ex-convivente.
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Despacho: Vistos.Intime-se o réu Marcio bueno de Oliveira acerca da 

sentença de fls. 76/78, nos moldes do artigo 392 do Código de Processo 

Penal.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, Tayna Borille Rodrigues 

Garcia, digitei.

Paranatinga, 17 de setembro de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74496 Nr: 3377-05.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronair Atanázio de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONAIR ATANÁZIO DE ALMEIDA, Cpf: 

02367999163, Rg: 1958434-2, Filiação: Adailto Atanázio de Almeida e 

Nadir Martins de Oliveira, data de nascimento: 05/08/1989, brasileiro(a), 

natural de Paranatinga-MT, solteiro(a), serviço braçal. 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 18 de 2016 às 10:50 

horas, na Avenida Brasil, no bairro Vila Nova, no Município de Gaúcha do 

Norte-MT o denunciado Ronair Antonazio de Almeida dirigiu o veículo 

motocicleta Honda CG 125 Fan ES, placa NJW-4166, pondo em perigo a 

segurança alheia.

Despacho: Vistos.Cite-se o réu via edital.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tayna Borille Rodrigues 

Garcia, digitei.

Paranatinga, 17 de setembro de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63100 Nr: 1909-40.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues Silva Piller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ RODRIGUES SILVA PILLER, Cpf: 

04903647137, Rg: 2436662-5, Filiação: Antonia Apolonia da Silva Piller e 

Levi Piller, data de nascimento: 04/11/1992, brasileiro(a), natural de 

Paranatinga-MT, solteiro(a), pedreiro, Telefone 9656 1905. 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 que, no dia 02 de julho de 2015, por volta das 

20h30min, na Rua Crisantemo, n° 92, bairro Jardim Panorama, nesta cidade 

de Paranatinga-MT, o denunciado José Rodrigues da Silva Piller entrou 

clandestinamente, durante a noite, na casa da vítima Fábio Lúcio, bem 

como ofendeu a intehridade corporal do mesmo e da vítima Andreia de 

Medeiros Silva, sua ex-convivente.

Despacho: Vistos.Intime-se o réu José Rodrigues Silva Piller via edital da 

sentença.Após, vista ao Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tayna Borille Rodrigues 

Garcia, digitei.

Paranatinga, 17 de setembro de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71421 Nr: 2187-07.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcolino Francisco Ribeiro Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOLINO FRANCISCO RIBEIRO NETO, 

Cpf: 01317584112, Rg: 1940282-1, Filiação: Osvaldo Francisco Ribeiro e 

Glacia Vieira, data de nascimento: 18/06/1981, brasileiro(a), natural de 

Ronlandia-PR, convivente, briteiro - calcário, Telefone (66) 9621-9336. 

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, dia 26 de janeiro de 2016, por 

volta das 20h:30min, no Bar do Paulo, sito Rua Travessa Campos, s/n 

centro, neste município de Paranatinga-MT, o denunciado Marcolino 

Francisco Ribeiro Neto ameaçou de causa-lhe mal injusto e grave a vítima 

Maria Antônio da Silva Araújo, o denunciado estava querendo iniciar um 

relacionamento com a vítima, destarte, ela não quis. O denunciado 

procurou a vítima na sua casa, nisto, ela fechou a casa e foi até o bar do 

senhor Paulo, e ficou no balcão. Em seguida, o denunciado chegou e 

mostrou uma faca para a vítima, arfirmando que iria ''quebra-lá no pau'', 

pois ''não aceitava ser tirado deste jeito''.

Despacho: Vistos.Cite-se o réu via edital.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tayna Borille Rodrigues 

Garcia, digitei.

Paranatinga, 17 de setembro de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50828 Nr: 2345-04.2012.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmylson Francisco Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDMYLSON FRANCISCO PEREIRA, 

Filiação: Laurinda Francisca Pereira e Nicanor Francisco Pereira, data de 

nascimento: 04/03/1979, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, 

solteiro(a), servoços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta que, no dia 19 de dezembro de 2012, por volta 
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da 03:35 horas, praã de Aventos na Avenida Brasil neste Município e 

Comarca de Paranatinga-MT, o denunciado Edmykson Francisto Pereira 

portou arma de fogo de uso permitido, calibre nominal 38, sem a 

autorização e em desacordo com a determinação legal, estando a referida 

arma apta a efetuar disparos.

Despacho: Defiro o pedido formulado à fl. 98.Intime-se o réu da sentença 

de fls. 78/80 via edital.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tayna Borille Rodrigues 

Garcia, digitei.

Paranatinga, 17 de setembro de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54067 Nr: 196-64.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela de Paula Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 17284 Nr: 1361-30.2006.811.0044

 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: Anizia Maria Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina P. Cardoso 

Zandonadi - Procuradora do INSS - OAB:5.319/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada da parte autora 

Cláudia Aquino de Oliveira para informar o número da conta para liberação 

do alvará pelo Siscondj.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32625 Nr: 865-88.2012.811.0044

 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: Sandra Maria Chagra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 79562 Nr: 2016-16.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriane Souza Azambuja

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11054-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

Citação

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000670-76.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DA SILVA VILELA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CRIMINAL E CÍVEL DE PARANATINGA-MT Av. XV de Novembro, nº 

118, Bairro: Centro, Cidade: Paranatinga-MT, CEP: 78.870-000 Tel: 

(66)3573-1003/ (66)3573-1506 JUSTIÇA GRATUITA EDITAL DE CITAÇÃO 

30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DE 

DIREITO JORGE HASSIB IBRAHIM NÚMERO DO PROCESSO: 

1000670-76.2018.8.11.0044. VALOR DA CAUSA: 954,00 ESPÉCIE: 

[Retificação de Nome]->RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682) REQUERENTE: JEAN CARLOS 

DA SILVA VILELA. CITANDO(A, S): TERCEIROS E INTERESSADOS DATA 

DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/08/2018 FINALIDADE: DAR 

CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO da ação proposta neste juízo, acima 

identificada, conforme despacho/decisão abaixo transcrita e petição inicial 

em resumo abaixo. CITAÇÃO dos interessados para responder a presente 

ação em 15 (quinze) dias. RESUMO DA INICIAL:No caso em tela, a autora 

nasceu com órgão genital masculino, de tal maneira que fora registrado no 

Cartório de Registro Civil como Jean Carlos da Silva Vilela.Ocorre que a 

autora é transexual, ou seja, tem a identidade de gênero feminino, oposta 

ao sexo masculino, o que está a lhe causar inúmeros abalos psicológicos 

advindo da discriminação que ocorre com seu nome.A autora apresenta 

todas as características físicas e psíquicas de uma mulher, inclusive com 

a utilização de vestuário femininos, sendo conhecido por todos como 

mulher de nome “SARA” desde os 14 anos de idade, e não como homem 

de nome “JEAN CARLOS”.Em resumo, a autora é conhecida como “SARA” 

pela família, amigos e no trabalho, o que se verifica, por exemplo, do 

facebook.Partindo desse cenário, o nome e sexo da autora inscritos no 

registro de nascimento não correspondem à realidade social e psicológica 

da requerente, conhecido como uma mulher, o que lhe está causando 

inúmeros sofrimentos.Desta feita, a autora tem muitos problemas ao 

apresentar sua identificação, uma vez que nos documentos consta o 

nome “JEAN CARLOS” do sexo masculino, quando em verdade é uma 

mulher que está apresentando sua identificação, o que gera uma enorme 

confusão, causando forte abalo psicológico no autor.Cumpre ressaltar, 

ainda, que a autora tem interesse em realizar a cirurgia ablação dos 

órgãos sexuais masculinos, entretanto, não ostenta condições financeiras 

para custear o procedimento cirúrgico, de tal maneira que necessita 

aguardar a fila de espera do SUS.Por corolário, a autora busca alterar o 

nome e o sexo constantes no registro civil que consta como JEAN 

CARLOS DA SILVA VILELA, sexo Masculino, devendo ser alterado e 

subscrito para SARA DA SILVA VILELA”, sexo feminino, na medida em 

que tem características físicas e psíquicas de uma mulher, sendo que é 

conhecido tem toda sociedade como “SARA”. Despacho/ Decisão: “Vistos, 

etc.Cite-se os interessados por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para 

responder a presente, em 15 (quinze) dias.Dê-se vista ao 

MP.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 21 de agosto de 2018.Jorge Hassib 

Ibrahim.Juiz de Direito” E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, JENNYFFER FIDELIS CARDOSO , digitei. Paranatinga, 02 de outubro de 

2018. Assinado Digitalmente Zélia Alves Bispo da Silva Gestora de 
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Secretaria

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76660 Nr: 644-32.2017.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMB, EBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JONATAS LACERDA ALVES, Cpf: 

03635916137. atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Código 76660DECISÃOI – Defiro à parte autora os 

benefícios da Justiça Gratuita.II - DEFIRO o pedido de alimentos provisórios 

e fixo-os em 30% (trinta por cento) do salário mínimo mensal, a partir da 

citação, devendo ser depositado até o dia 10 de cada mês na conta em 

nome da genitora da menor, sendo Agência 0802, Conta 30125-6, Banco 

Sicredi.III – Nos termos do artigo 334 e parágrafos do Código de Processo 

Civil/2015 e do Provimento nº. 09/2016 do Conselho da Magistratura deste 

Estado, determino a remessa deste feito ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, conforme Portaria nº. 

009/2014 – NPMCSC-PRES, para designação de sessão de 

conciliação/mediação, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.IV – Cite-se e intime-se a parte ré para que 

compareça à audiência de mediação e conciliação, conforme artigo 694 do 

NCPC, acompanhada de advogado ou defensor público, 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. V - DETERMINO ao cartório 

que dê urgência as providências, bem como tome as cautelas devidas, 

pois a ação deve tramitar em segredo de justiça, como ressai o artigo 189, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública.Paranatinga/MT, 03 de abril de 2017.Jorge Hassib 

IbrahimJuiz 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, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Finalidade: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para no prazo legal, 

contestar a presente ação, bem como sua intimação acerca da decisão 

que DEFERIU os alimentos provisórios, no valor equivalente a 30% do 

salário mínimo a ser pago através de depósito bancário ou diretamente à 

requerente.

Resumo da Inicial: A autora é filha do requerid fruto de relacionamento 

deste com sua genitora, ora representante legal, nascida em (15/1/2015), 

conforme conforme comprova a cópia da certidão em anexo. A infante 

está sob a guarda de fato de sua genitora sem que o pai, ora requerido, 

preste com o auxilio moral e material para ela. Insta consignar que sua 

genitora atualmente dispõe de poucos recursos, de forma que são muitas 

as dificuladades enfrentadas por ela para manter o sustento da prole em 

comum. Nesse sentido, vislumbra-se as dificuldades da genitora da menor, 

apra poder proporcionar sozinha o mínimo de dignidade como saúde e 

educação para a filha, quiça conforto e lazer. Atualmente não sabe a 

remuneração atual do requerido, mas tem conhecimento de que ele exerce 

trabalho remunerado. não obstante esse fato, tal não o isenta do dever de 

sustento da filha, uma vez que tal ônus é inerente aos genitores da forma 

conjunta. Assim, em consonância ao binômio necessidade-possibilidade 

pugna pela fixação a título de alimentos à prole na quantia de 50% do 

salário mínimo vigente, atualmente equivalente a R$ 468,50, bem 

comometade das despesas co educação, vestuário e saúde, sobretudo 

porque tratando-se de criança, as necessidades e despesas são 

presumidas.

Paranatinga, 12 de setembro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31743 Nr: 2170-44.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Neves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT, Enio Martimiano da Cunha Junior - OAB:13695/MT, 

Isaque Rocha Nunes - OAB:MT 8125

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o advogado do 

reeducando para que, no prazo legal, se manifeste acerca de cálculo de 

pena de fl. 481, conforme decisão retro.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000926-19.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILA APARECIDA PONTE DA SILVA (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PARANATINGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA 

RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 118, TELEFONE: (66) 3573-1003, CENTRO, 

PARANATINGA - MT - CEP: 78870-000 CERTIFICO E DOU FÉ, para os 

devidos fins, que a audiência foi designada para o dia 11/12/2018 às 

14:00horas. CERTIFICO ainda, que o advogado deverá comparecer 

acompanhado da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, que o não comparecimento do autor acarretará a extinção 

do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação 

no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, 

deixarem de comparecer a qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º 

da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício 

Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41515 Nr: 2137-54.2010.811.0023

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLAINE DA CRUZ DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não foram localizados endereços diversos dos 

constantes dos autos, expeça-se edital de citação da requerida.

Oficie-se a Delegacia de Barcarena-PA, para que informe se o veículo 

marca GM, modelo CORSA WIND, ano/modelo 1999, placas IZA-4386, 

renavam 719973341, se encontra apreendido;Cumpra-se, expedindo o 

necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75237 Nr: 3114-70.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL TOSCANO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 (I) Diante da justificativa apresentada pelo Ministério Público em fls.376 

aliada a concordância verbal da Defesa, ANTECIPO a Sessão de 

julgamento pelo Tribunal do Júri de Peixoto de Azevedo para o dia 06 de 

novembro de 2018, às 08h30min (Horário de Mato Grosso).(II) Intimem-se 

pessoalmente o acusado bem como as testemunhas indicadas pelo 

Ministério Público e Defesa e no caso de não serem encontradas nos 

endereços constantes nos autos deverá a parte que as indicou ser 

intimada para que no prazo máximo de 5 (cinco) dias forneça novo 

endereço para sua localização;(III) Determino à Secretaria que as 

testemunhas que forem Policiais Militares ou Civis deverão ser intimadas 

pessoalmente, não bastando apenas a expedição de ofício à corporação a 

que esteja vinculada. Em concomitância com a expedição do mandado de 

intimação, expeça-se ofício à Corporação Policial, a fim de que seja 

providenciada a dispensa da testemunha, caso esteja em serviço;(IV) 

Oficie-se à SEJUDH, solicitando a escolta/recambiamento de Daniel 

Toscano da Conceição para a Sessão de Julgamento pelo Júri;(V) 

Expeça-se ofício à Unidade Prisional em que o pronunciado esteja preso 

(Sinop/MT) solicitando a sua escolta para a Sessão de Julgamento;(VI) 

Expeça-se ofício para a Unidade Prisional desta Comarca, caso a Unidade 

Prisional de Sinop/MT esteja impossibilitada de escoltar o pronunciado, 

para que a mesma proceda essa escolta para que seja fielmente realizada 

a Sessão de Julgamento;(VII) Expeça-se ofício à Unidade Prisional de 

Peixoto de Azevedo/MT solicitando a escolta da testemunha Jhonatan 

Toscano Conceição para a Sessão de Julgamento;(VIII) Expeça-se ofício 

para a Secretaria de Segurança do Estado de Mato Grosso para que 

proceda as diárias dos agentes prisionais.(IX) Providencie a 

disponibilização dos objetos apreendidos no feito e que foram utilizados 

para a prática criminosa;(X) Ciência ao Ministério Público;(XI) Cumpra-se 

com urgência expedindo o necessário.Peixoto de Azevedo/MT, 1º de 

outubro de 2018.Evandro Juarez Rodrigues,Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-35.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA ROCHA DE CARVALHO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000179-35.2018.8.11.0023 Valor da causa: $37,480.00 POLO ATIVO: 

Nome: MARCIANA ROCHA DE CARVALHO Endereço: AV TOCANTINS, 

S/N, ZONA RURAL, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-35.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA ROCHA DE CARVALHO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000179-35.2018.8.11.0023 Valor da causa: $37,480.00 POLO ATIVO: 

Nome: MARCIANA ROCHA DE CARVALHO Endereço: AV TOCANTINS, 

S/N, ZONA RURAL, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 
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sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-66.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER NERES DE MOURA (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000261-66.2018.8.11.0023 Valor da causa: $238.00 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FAGNER NERES DE 

MOURA Endereço: Rua Paraguai, 504, Mãe de Deus, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: L. A. M. FOLINI 

COBRANCAS - ME Endereço: RUA WILSON TRONCOSO, 265, 

RESIDENCIAL ALVORADA, BIRIGÜI - SP - CEP: 16204-155 Senhor(a): 

FAGNER NERES DE MOURA A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência de 

Conciliação Data: 25/10/2018 Hora: 13:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-23.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE EVANGELISTA GOMES (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000238-23.2018.8.11.0023 Valor da causa: $102.85 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSUE 

EVANGELISTA GOMES Endereço: Rua Goiás, 681, Mãe de Deus, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): JOSUE EVANGELISTA GOMES 

A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 25/10/2018 Hora: 

13:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002291-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TELDO FIGUEIREDO MATTOS (REQUERENTE)

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO PROENCA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o campo: 

discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente deve 

selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154828 Nr: 10307-98.2017.811.0013

 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: Juliana Pereira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono o feito INTIMANDO a parte autora 

para se manifestar acerca das juntadas de referências 39 e 40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165699 Nr: 3021-35.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158949 Nr: 12394-27.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão como requerido.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165087 Nr: 2734-72.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ferragens Ribeiro Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULISTA BUSINESS COMERCIO, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS S/A., FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS 

INSTITUCIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DO PRADO 

JUNIOR - OAB:10709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO LOVIZETTO 

GONÇALVES LEITE - OAB:315768

 Vistos.

 Incabível a declaração da revelia no presente caso em razão de 

impedimento previsto no art. 345, I, do CPC.

Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

a serem produzidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156215 Nr: 10901-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IdSIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ADERALDO DE SOUZA 

- OAB:366653/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolva-se ao Juízo de origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 124593 Nr: 5631-44.2016.811.0013

 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): M SOARES ALVES LANCHONETE ME, 

Mardilene Soares Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, como medida coercitiva objetivando a efetivação da presente 

execução, determino:

01 - SUSPENSÃO da Carteira Nacional de Habilitação da executada, até o 

pagamento da presente dívida.

02 – APREENSÃO do passaporte da executada até o pagamento da 

presente dívida.

03 - Oficie-se ao Departamento Estadual de Trânsito para apreensão a 

carteira de motorista e à Superintendência da Polícia Federal para 

apreensão dos passaportes, com cópias da presente decisão.

04 - Determino, ainda, o cancelamento dos cartões de crédito do 

executado até o pagamento da presente dívida. Oficie-se às empresas 

operadoras de cartão de crédito Mastercard, Visa, Elo, Amex e Hipercard, 

para cancelar os cartões do executado, com cópia da presente decisão.

05 – Oficie-se ao SERASA e SPC para inscrição do nome do requerido no 

rol de maus pagadores.

06 - Por derradeiro, diante da ausência de bens penhoráveis, 

SUSPENDA-SE o presente feito pelo prazo de um ano.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 130153 Nr: 8233-08.2016.811.0013

 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: Fábio Barbieri Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYARA TENORIO DA SILVA E SILVA 

CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 476 de 642



OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes, acostada em Ref: 140, para 

que produza seus efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título 

Executivo Judicial, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Expeça-se termo de guarda em favor do genitor.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168441 Nr: 4315-25.2018.811.0013

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos.

 Diante da desistência do pedido, julgo extinto o feito, sem resolução do 

mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais.

 P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 131067 Nr: 8645-36.2016.811.0013

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSV, VVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AL, NGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luis de Almeida 

Avelar - OAB:OAB/MT 9721-A

 Posto isso, com fulcro no citado dispositivo constitucional e artigo 528, § 

3º, do Código de Processo Civil, decreto a prisão civil de APARECIDO 

LOPES, qualificado nos autos, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, por não 

ter pago as 03 (três) últimas prestações alimentícias anteriores a 

propositura a ação, bem como as vencidas no curso do processo, a partir 

da citação, a ser cumprido no endereço indicado em Ref: 78.

II – Remeta-se o presente feito ao contador judicial para que atualize o 

valor do débito alimentar.

III – Proceda-se a exclusão Nelson Gonçalves de Moraes do polo passivo 

da demanda.

IV – Após, expeça-se mandado de prisão, devendo o executado ficar 

isolado dos demais detentos, considerando o caráter excepcional da 

medida coercitiva ora determinada.

V – Dê-se ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

VI – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164357 Nr: 2306-90.2018.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edina Maria Pimenta e Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moça Bonita Boutique Ltda - ME, Claiditon 

Miranda de Menezes, JOANA D'ARC MARTINS VITÓRIO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SENILTON VICENTE DE SOUZA - 

OAB:4744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 Vistos.

Encaminhem-se os autos ao Núcleo de Mediação para designar data para 

composição das partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158075 Nr: 11848-69.2017.811.0013

 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 Nascimento Paulino Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião dos Santos Lara, CRISTINA DA 

GUIA DELUQUE LARA, Andrea Deluque Lara, CRISTIANA APARECIDA 

DELUQUE LARA, ANDERSON DELUQUE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Cite-se no endereço informado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122749 Nr: 4759-29.2016.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agencia Nacional de Transportes Terrestres - ANTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Colibri Transportes Ltda., Jose 

Augusto Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Extraia-se cópia integral do presente feito e encaminhe-se à Diretoria do 

Foro desta comarca para apuração de infração administrativa, vez que o 

mandado encontra-se distribuído ao Oficial de Justiça há quse um ano sem 

cumprimento.

Após, recolha-se imediatamente o mandado, distribuindo-o a outro Oficial 

de Justiça para cumprimento com urgência.

Oficie-se ao Juízo deprecante prestando informações atualizadas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 50315 Nr: 1620-16.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Rosa Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hailton Magio - OAB:15.839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 Vistos.

Intime-se pessoalmente para que dê andamento ao feito em cinco dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167301 Nr: 3773-07.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVC, LSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANA DE JESUS HIDALGO - 

OAB:16042

 Vistos.

 Diante da desistência do pedido, julgo extinto o feito, sem resolução do 

mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais.
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 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119443 Nr: 3350-18.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGS, Maria das Graças da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

amparo assistencial ao autor em um salário mínimo mensal, a partir da data 

da citação ou do requerimento administrativo, o que se deu primeiro.

 Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do 

capital e compensação da mora através dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a 

partir da citação válida (Súmula 204, STJ), devendo observar para tanto o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal.

 Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do 

autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença.

Injustificado o reexame necessário, face ao valor da condenação e os 

demais consectários não excederem o montante estipulado pelo art. 496, 

§3º, I, do CPC.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 136861 Nr: 2319-26.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO FELIX AMARILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Transitado em julgado, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160483 Nr: 669-07.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos.

Dê-se vistas ao embargado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153199 Nr: 9491-19.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de analisar os requisitos de admissibilidade do pleito recursal diante 

do disposto no art. 1.010, §3º, da Lei n. 13.105/15.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151727 Nr: 8766-30.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Nunes da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos.

Dê-se vistas ao embargado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115839 Nr: 2151-58.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM RAMPANELLI SANTA CATARINA, WESLLEM 

RAMPANELLI SANTA CATARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADEU FAVATO, NATALIA CASTILHO 

SHICHINOE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA MANETTI 

SENHORINHO - OAB:66807/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT, Carlito Fernandes Neto - OAB:OAB/MT 18503

 Vistos.

Aguarde-se a presentação do laudo técnico.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 124381 Nr: 5532-74.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Astrogildo Salvaterra Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandira Piccinin Pegoraro, Municipio de Pontes 

e Lacerda - MT, Santa Cruz Empreendimentos Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANA DE JESUS HIDALGO - 

OAB:16042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:57439

 Vistos.

Certifique-se eventual decurso de prazo para manifestação pelas partes 

acerca do laudo de constatação de Ref: 119.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167463 Nr: 3846-76.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE MARÇAL DE MOURA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento.

 Condenar os autores a pagar os honorários de sucumbência ao patrono 

do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, suspenda a cobrança 

em razão da gratuidade deferida..

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143387 Nr: 4992-89.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GILBERTO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Ricardo Lemes da 

Silva - OAB:156817, ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - 

OAB:OAB/SP146997, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299951, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 

3127-A

 Vistos.

Conheço dos embargos de declaração, uma vez que são tempestivos.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser 

acolhidos.

Posto isto ACOLHO os Embargos Declaratórios para que, modificando a 

sentença, determinar a incidência da correção monetária pelo INPC a partir 

do desembolso.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153333 Nr: 9563-06.2017.811.0013

 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: IRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT, Núcleo de Pratica Juridica UNEMAT - OAB:

 Vistos.

 Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

a serem produzidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161069 Nr: 915-03.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Raimunda de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DO PRADO 

JUNIOR - OAB:10709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO HENRIQUE MOREIRA 

ROMAN - OAB:18876/O

 Vistos.

Certifique-se eventual decurso de prazo para manifestação pelo 

requerido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162541 Nr: 1588-93.2018.811.0013

 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: Vânia Lúcia de Sousa, GSO, CGSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Gerson Omar de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se Ref: 22.

Após, ao MPE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163403 Nr: 1890-25.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIA IZABEL VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730 , MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 Vistos.

Intime-se a empresa Real Brasil Perícia para que, no prazo de dez dias, 

indique profissional para atuar no presente feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 125245 Nr: 5907-75.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roque Romeu Redivo, Domingos Gilberto 

Redivo, Gerson Redivo, Euder Gilmar Redivo, GEZO JOSÉ REDIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Vistos.

Deixo de analisar os requisitos de admissibilidade do pleito recursal diante 

do disposto no art. 1.010, §3º, da Lei n. 13.105/15.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115673 Nr: 2115-16.2016.811.0013

 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: LdNB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 
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condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa 

a cobrança.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98193 Nr: 1309-15.2015.811.0013

 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: Zilene Maria do Carmo Bissolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. Locadora de Veículo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zilene Maria do Carmo Bissolli 

- OAB:17061/0-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150819 Nr: 8373-08.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Washington Luiz Lopes Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165793 Nr: 3067-24.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se o requerido por Edital com prazo de vinte dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157112 Nr: 11370-61.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Cite-se como requerido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150603 Nr: 8279-60.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kaira Moreira Aquino de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias.

Arbitro os honorários periciais devidos ao Doutor José Dárcio de Andrade 

Rudner, no valor de R$ 600,00, na forma da Resolução 232/2016 do 

Conselho Nacional de Justiça, a serem arcados pela Justiça Federal ou 

Estadual, dependendo da competência, vez que se trata de comarca com 

carência de profissionais na área de saúde, inclusive, passando por um 

caos na área de saúde, com o “fechamento” do hospital público, 

justificando a nomeação de profissional de outra localidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 108019 Nr: 5422-12.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salvador Reis de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter de Oliveira Peixoto - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Vita - OAB:GO 

28410

 Vistos.

Defiro o pedido realizado em Ref: 181.

Proceda-se a avaliação do bem constrito, bem como a posterior intimação 

das partes para ciência e eventual manifestação quanto aos valores 

atribuídos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 96507 Nr: 580-86.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joseane Barba da Silva, WHTDS, WTDS, WTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO TORRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Guimarães Soares - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 116005 Nr: 2202-69.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETÍCIA GABRIELE DOS SANTOS NAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adimarço Antonio do Prado Nava

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO OTÁVIO MUNDIM 

OLIVEIRA - OAB:22817/O, JOÃO OTÁVIO MUNDIM OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 22.817/O

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes, acostada às em Ref: 68, 

para que produza seus efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título 

Executivo Judicial, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 100613 Nr: 2409-05.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Beatriz F. Nascimento 

Martins - OAB:20.080/MT
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 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Suspenda-se pelo prazo de um ano.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168823 Nr: 4479-87.2018.811.0013

 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: ESPÓLIO DE LADISLAU MEDEIROS , Ana Laura Leal 

Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o autor para que manifeste se tem interesse na continuidade do 

feito em dez dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165451 Nr: 2898-37.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Eduardo de Souza Braz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVANI SILVA BRAZ, ATILA SILVA BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se como requerido em Ref: 22.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 125771 Nr: 6141-57.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE RODRIGUES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente o autor para que dê andamento ao feito em cinco 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166143 Nr: 3213-65.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELMA APARECIDA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO GUILHERME PEREZ FAGUNDES (RÉU)

LUIZ EDUARDO PEREZ FAGUNDES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA APARECIDA PEREZ OAB - 010.043.901-22 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001314-15.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$6,399.96; Tipo: Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69)/[Revisão]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 

conforme certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de ID 15579994, e 

com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abro vista à parte autora para 

manifestação. Pontes e Lacerda, 2 de outubro de 2018 FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001033-59.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

I. B. L. (ADVOGADO(A))

V. D. S. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001033-59.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: VANETE DOS SANTOS CORNELIO. REQUERIDO: LUDUVICO 

CORNELIO PEREIRA. Vistos. RECEBO a petição de id. 13872714 como 

emenda da inicial. PROCESSEM-SE os autos em segredo de justiça, nos 

termos do artigo 189, II, do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, 

com a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Antes de 

prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça 

brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 
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Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 06 de novembro de 

2018, às 17h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, COLHA-SE a 

manifestação do Ministério Público e, após, à conclusão para 

homologação. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) 

para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora designada, 

consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado 

para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se 

componham amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME(M)-SE o(s) 

autor (es), na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa 

dos autos à Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. 

Após, VISTA ao Ministério Público. Cumpridas as etapas acima, façam os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 14 de setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001831-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. S. (REQUERENTE)

M. D. D. Q. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. M. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001831-20.2018.8.11.0013 AUTOR: 

MANOEL CORDEIRO DA SILVA RÉU: JOCILENE LUCIA MENDES SILVA 

Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, 

RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, 

art. 318, caput). Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. 

PROCESSE-SE em segredo de justiça, por força do dispositivo contido no 

art. 189, II, do Código de Processo Civil. Antes de prosseguir na atividade 

deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos 

caminhos no sentido de implementar e desenvolver mecanismos de 

solução de controvérsias, chamados de meios consensuais de conflito 

como mediação e a conciliação, visando assegurar a todos o direito à 

solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e 

peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca 

a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC de 

forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 07 de dezembro de 

2018, às 15h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, COLHA-SE a 

manifestação do Ministério Público, por meio de remessa dos autos e, na 

sequência, à conclusão. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) 

requerido(s) para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação 

ora designada, consignando-se expressamente no mandado que o prazo 

de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa será contado a partir 

do dia aprazado para a realização da sessão de mediação, caso as 

partes não se componham amigavelmente. Ofertada a contestação, 

INTIME(M)-SE o(s) autor (es), na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou 

mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, para ofertar 

impugnação no prazo legal. Cumpridas as etapas acima, façam os autos 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 14 de setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000589-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON FERNANDO DA COSTA PINCERATTO (RÉU)

LADARIO SILVA BORGES FILHO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000589-26.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$107,984.03; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[ACESSÃO]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, a contestação 

de nº 15119494 apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no 

provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 2 de outubro de 2018 FERNANDA MIKAELA 

SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000589-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON FERNANDO DA COSTA PINCERATTO (RÉU)

LADARIO SILVA BORGES FILHO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000589-26.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$107,984.03; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[ACESSÃO]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, a contestação 

de nº 15119494 apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no 

provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 2 de outubro de 2018 FERNANDA MIKAELA 

SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001185-10.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIMAR APARECIDO ELIZARDO DOS SANTOS - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001185-10.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$84,336.22; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins, Nos termos do 

art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO 

DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento. Pontes e Lacerda, 2 de outubro de 2018 FERNANDA MIKAELA 

SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado 

eletronicamente SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000557-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEITON FERREIRA RIGONI (EXECUTADO)

FERREIRA RIGONI & BARBOSA DIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000557-21.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$24,443.32; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os 
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devidos fins, Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – 

CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal 

d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o pagamento 

para o devido cumprimento do mandado de intimação de penhora realizada 

nos autos. Pontes e lacerda, 2 de outubro de 2018 FERNANDA MIKAELA 

SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002264-24.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

ROSENILDA APARECIDA DE FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002264-24.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: ROSENILDA APARECIDA DE FRANCA. REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS. Vistos. 

Considerando que a petição inicial foi endereçada ao Juizado Especial 

Cível desta Comarca, REDISTRIBUA-SE ao respectivo juízo. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 02 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001323-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (AUTOR(A))

FABIANA BARBIERI CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001323-74.2018.8.11.0013 AUTOR: 

MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. RÉU: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos. CERTIFIQUE-SE sobre o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e, após, INTIME-SE a autora, por intermédio 

de seus advogados e via DJE, para que manifestem conforme entenderem 

pertinente. Cumpridas as determinações acima, PROMOVAM-SE os autos 

à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 02 de outubro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001326-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE APARECIDA FREIRE (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001326-29.2018.8.11.0013 AUTOR: 

ROSILENE APARECIDA FREIRE. RÉU: INSS – INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL. Vistos. Destituo o perito nomeado nos autos e NOMEIO 

como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE 

RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 

109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 

3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, independentemente de 

compromisso, que deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo 

responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar outras 

considerações que entender pertinentes, contando, a partir da realização 

do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 

465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos do NCPC). Assim, ARBITRO 

honorários periciais devido ao Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, 

no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, a serem 

arcados pela Justiça Federal. Ressalta-se que o valor da verba honorária 

ora arbitrada justifica-se pela inexistência de perito médico no Município de 

Pontes e Lacerda/MT, o que obriga a nomeação de profissional domiciliado 

no Município de Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 

225Km da sede desta Comarca, e, consequentemente, faz como que o 

“expert” percorra a distância aproximada de 450Km para a realização dos 

exames médicos referentes aos processos em que atua como perito. 

Deverá o(a) Gestor(a) Judiciário(a) mediante impulsionamento por 

certidão, via DJE, intimar a parte autora e, mediante carta com aviso de 

recebimento intimar a autarquia requerida acerca da data aprazada para a 

perícia, bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1º, incisos II e III, do NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá 

comparecer na perícia a ser designada, independentemente, de intimação. 

Com o laudo pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem 

sobre ele, no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Por fim, 

com o integral cumprimento das determinações acima mencionadas, 

promova a conclusão dos autos. INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) 

requerente, via Diário da Justiça Eletrônico. CUMPRA-SE. Pontes e 

Lacerda, 02 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000629-08.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EURIPEDES BENTO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000629-08.2018.8.11.0013 AUTOR: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: JOSE EURIPEDES BENTO DE 

SOUZA Vistos. DEFIRO a pesquisa de endereço do requerido por meio do 

sistema Siel, Infojud e BacenJud. Com a resposta, obtendo-se endereços 

diversos do constante do mandado expedido nos autos, ADITE-SE e 

DESENTRANHE-SE para cumprimento no novo endereço. INTIME-SE e 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 24 de setembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001224-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001224-07.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$27,697.77; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os 

devidos fins, Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – 

CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal 

d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento. Pontes e Lacerda, 2 de outubro de 2018 FERNANDA MIKAELA 

SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002263-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

ERINALDO DO NASCIMENTO UCHOA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002263-39.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: ERINALDO DO NASCIMENTO UCHOA. REQUERIDO: FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL 

I. Vistos. Considerando que a petição inicial foi endereçada ao Juizado 

Especial Cível desta Comarca, REDISTRIBUA-SE ao respectivo juízo. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 02 de outubro de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002266-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P.E.M. MACHADO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002266-91.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. 

REQUERIDO: P.E.M. MACHADO – ME. Vistos. INTIME-SE a parte 

autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas de 

ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 02 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001233-66.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IOHANNA ALVES ROSA (AUTOR(A))

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (RÉU)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001233-66.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$19,080.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, OBRIGAÇÃO 

DE FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, a 

contestação de nº 15649454 apresentada é tempestiva. Assim, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 2 de outubro de 2018 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) 

-Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001236-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO (ADVOGADO(A))

EBER DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE CORREA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GASP - GRUPO ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001236-21.2018.8.11.0013. AUTOR: 

LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE CORREA. RÉU: GASP – GRUPO 

ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR. Vistos. Conforme certificado ao ID 

nº. 15489148, o requerente recolheu tão somente o valor correspondente 

às Custas Judiciais, restando o recolhimento das Taxas Judiciárias. Desta 

forma, INTIME-SE o requerente, por meio de seu advogado, via DJE, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, completar o pagamento correspondente, sob 

pena de cancelamento da distribuição, "ex vi" do art. 290 do NCPC. Após a 

juntada dos comprovantes de recolhimento, REMETAM-SE os autos ao 

cartório distribuidor para que certifique acerca da regularidade do 

recolhimento. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 02 de outubro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000465-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR DE SOUZA FERREIRA (RÉU)

KARLA DANIELLE MAGIO DE CANDIO FERREIRA (RÉU)

VALDEMIRO DE SOUZA FERREIRA (RÉU)

F. C. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000465-43.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$343,717.32; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 

verificando constatei que a parte requerida não contestou a presente 

ação, embora devidamente citada conforme citação de ID 14791147 e 

14791038, decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, e com amparo no 

provimento 56/2007, abrimos vista para autora se manifestar. Pontes e 

Lacerda, 2 de outubro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32668600

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001809-59.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO ALVES SANTANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001809-59.2018.8.11.0013 AUTOR: EVA 

DOS SANTOS SILVA RÉU: RODOLFO ALVES SANTANA Vistos. 

Tratando-se a titular do direito aos alimentos a menor E. D. S. S, deve a 

autora representá-la em juízo e incluí-la no polo ativo. Portanto, como 

ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio (NCPC, art. 18, 

“caput”), INTIME-SE a autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial na forma supracitada 

(NCPC, art. 321 do NCPC). Decorrido o prazo supra, após a devida 

certificação, PROMOVA-SE a conclusão dos autos. CUMPRA-SE. Pontes e 

Lacerda, 14 de setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125793 Nr: 6154-56.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inácio Rezende de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Lopes do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que o presente passou a tramitar como cumprimento 
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de sentença.

INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seus advogados e via DJE, a 

cumprir a sentença/acórdão, acrescido de custas processuais, se 

houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), ambos sobre o valor da execução (art. 523, § 1º, do 

NCPC).

Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, 

PROCEDA-SE à liberação à parte credora mediante alvará.

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do 

NCPC).

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE a 

parte exequente também em 15 (quinze) dias.

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

parte executada, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que traga aos autos nova planilha de débito, já 

acrescida da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do NCPC, 

requerendo o que entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168063 Nr: 4152-45.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CASTRO BELTORT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil.Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte requerente no pagamento das custas 

judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando à 

execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte requerente, nos 

termos do art. 98, §3°, do NCPC (fls. 30/31).Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Com o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação das 

partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do 

art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168114 Nr: 4194-94.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONES PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil.Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte requerente no pagamento das custas 

judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando à 

execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte requerente, nos 

termos do art. 98, §3°, do NCPC (fls. 16/17).Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Com o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação das 

partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do 

art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168062 Nr: 4151-60.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARTINS DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil.Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte requerente no pagamento das custas 

judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando à 

execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte requerente, nos 

termos do art. 98, §3°, do NCPC (fls. 23/24).Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Com o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação das 

partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do 

art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 62998 Nr: 3340-47.2011.811.0013

 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: Onivaldo Kasuo Chikami, Lucimar Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira da Conceição, Aparecida de 

Moura Sobrinho da Conceição, Roberto Chikami, Rogério Chikami

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adjayme de Faria Melo - 

OAB:OAB-MT 12.403-A, Dainez Nogueira Moreira - OAB:5006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte autora sem que 

houvesse manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, encaminho os autos à expedição, para que se proceda à 

sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo legal, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 133635 Nr: 747-35.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLEUZA DOS SANTOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por haver configurados os requisitos estampados no art. 1.022 

do Novo Código de Processo Civil, CONHEÇO dos presentes aclaratórios, 

visto que opostos tempestivamente (cf. fl. 77), e DOU-LHE parcial 

provimento para RETIFICAR a sentença de fls. 68/69, para conceder a 

parte autora o auxílio-doença no valor de 91% (noventa e um por cento) 

do salário de contribuição e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra 

o restante da decisão lançada nas fls. 68/69 dos autos.DECLARO, 

outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, 
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“caput”, do NCPC).INTIMEM-SE as partes.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 57586 Nr: 3151-06.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGMM, Devaneide Aparecida Marin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVACIR APARECIDO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte autora sem que 

houvesse manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, encaminho os autos à expedição, para que se proceda à 

sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo legal, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 54462 Nr: 91-25.2010.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERA FERREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte autora sem que 

houvesse manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, encaminho os autos à expedição, para que se proceda à 

sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo legal, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145359 Nr: 5858-97.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI PLACIDA DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, haja vista a 

inexistência de comprovação, por parte da autora, de um dos requisitos 

necessários à percepção do benefício pleiteado.Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO a autora ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em R$ 

1.000,00, consoante disposto no art. 85, § 8º, do NCPC. No entanto, a 

cobrança de tais verbas fica isenta de exigibilidade, na forma do art. 98, § 

3º, do NCPC.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.EXPEÇA-SE por meio de requisição 

eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários periciais 

fixados à fl. 22 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos moldes da 

Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118458 Nr: 3025-43.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO APOLINARIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 105606 Nr: 4405-38.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adair José Nunes

 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:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 96095 Nr: 389-41.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Demuner 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:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145815 Nr: 6060-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Manenti & Manenti Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI DURANTE, VIRGINIA SOETH DURANTE, 

Fernanda Soeth Durante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

intimo o advogado da parte autora a proc r edeo preparo da Carta 

Precatória, bem como comprovar a sua distribuição nos autos, no prazo 

de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147373 Nr: 6740-59.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Cristina da Silva Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

intimo o advogado da parte autora a proc r edeo preparo da Carta 

Precatória, bem como comprovar a sua distribuição nos autos, no prazo 

de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 137073 Nr: 2427-55.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Teodoro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, haja vista a 

inexistência de comprovação, por parte da autora, de um dos requisitos 

necessários à percepção do benefício pleiteado.Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO a autora ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em R$ 

1.000,00, consoante disposto no art. 85, § 8º, do NCPC. No entanto, a 

cobrança de tais verbas fica isenta de exigibilidade, na forma do art. 98, § 

3º, do NCPC.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.EXPEÇA-SE por meio de requisição 

eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários periciais 

fixados à fl. 23 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos moldes da 

Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143343 Nr: 4974-68.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA VIEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, haja vista a 

inexistência de comprovação, por parte da autora, de um dos requisitos 

necessários à percepção do benefício pleiteado.Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO a autora ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em R$ 

1.000,00, consoante disposto no art. 85, § 8º, do NCPC. No entanto, a 

cobrança de tais verbas fica isenta de exigibilidade, na forma do art. 98, § 

3º, do NCPC.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.EXPEÇA-SE por meio de requisição 

eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários periciais 

fixados à fl. 27 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos moldes da 

Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.EXPEÇA-SE o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168059 Nr: 4148-08.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERAFINA LUIZ DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil.Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte requerente no pagamento das custas 

judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando à 

execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte requerente, nos 

termos do art. 98, §3°, do NCPC (fls. 19/20).Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Com o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação das 

partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do 

art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 113245 Nr: 1333-09.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ESTELA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em razão do recurso de apelação interposto às fls. 

77/81 (ref. 67), com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos 

autos à parte autora, a fim de que apresente suas contrarrazões, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 44035 Nr: 686-92.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Vieira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 686-92.2008.811.0013

Código nº 44035

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por ADEMIR VIEIRA 

LOPES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 188, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo (“vide” fl. 11).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 188, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fls. 182/185, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 141505 Nr: 4263-63.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Morari Pereira - 

OAB:

 Vistos.

Trata-se de PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO formulado por 

THAIS LIMA SILVA e SIDIMAR DE SOUZA SILVA, ambos assistidos pela 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 04/14.

Recebida a inicial, foi determinada a remessa dos autos ao Ministério 

Público para manifestação, oportunidade em que se manifestou pela 

homologação do pacto firmado pelas partes (fl. 19).

E os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

Pois bem, considerando o teor do art. 487, III, “b”, do NCPC vislumbro que o 

feito deve ser homologado e a ação julgada extinta, com resolução do 

mérito, em razão da transação efetivada entre as partes.

Desta forma, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado pelas partes 

nas fls. 01/03 e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com 

fundamento no art. 487, III, “b”, do NCPC.

DEFIRO aos interessados os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 do NCPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83158 Nr: 550-22.2013.811.0013

 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: Sidinei Simões dos Santos, Helena Batista Siqueira, 

Thomas Vilas Boas Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DIONIR DE FREITAS QUEIROZ, 

Cristiane Pereira de Queiroz, João Douglas Pereira de Queiróz, Gracieli de 

Matos, Cristiane Pereira de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elmir Dias Virmieiro - 

OAB:11767/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS 

E DESCONHECIDOS, 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: Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial para 

o fim de: DECLARAR a aquisição da propriedade pelo advento da 

usucapião (art. 1.242, parágrafo único, do Código Civil) por SIDINEI 

SIMÕES DOS SANTOS e HELENA BATISTA SIQUEIRA, devidamente 

qualificados nos autos, em relação ao imóvel descrito na matrícula nº 

6.599, registrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Pontes e Lacerda, trazida às fls. 22/23vº, bem como para DECLARAR 

encerrada a atividade cognitiva, com resolução do mérito, na forma do art. 

487, I, do Código de Processo Civil.CONDENO os réus ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, bem como aos honorários 

advocatícios, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), na 

forma do art. 85, § 8º, do NCPC.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE os autores, por 

meio de remessa dos autos à Defensoria Pública.EXPEÇA-SE edital de 

intimação dos eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos.Transitada em julgado a presente sentença e na hipótese 

de nada mais ser requerido pelas partes, CERTIFIQUE-SE o ocorrido e, em 

seguida, EXPEÇA-SE mandado de registro, endereçando-o ao Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Pontes e Lacerda para que seja 

procedida à retificação da matrícula do bem imóvel em epígrafe, instruindo 

o referido expediente com cópias autenticadas dos documentos 

acostados nas fls. 22/23vº dos autos, bem como do presente veredito 

(art. 1.241 do Código Civil; art. 167, I, item 28, e art. 226 da Lei nº 

6.015/1973).Após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.CUMPRA-SE, expedindo e providenciando o 

necessário.Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.Cláudio Deodato 

Rodrigues PereiraJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 01 de outubro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 114564 Nr: 1764-43.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREONILDO DA SILVA RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor do documento de fl. 109 (ref. 78), com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 120123 Nr: 3644-70.2016.811.0013

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias de Souza Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Amorim de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:19320 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA NUNES ONOFRE - 

OAB:23519/O, Luiz Emidio Dantas Junior - OAB:7400

 Certifico e dou fé que, em contato com a colaboradora Roseli Aparecida 

Demarchi Nascimento, responsável pela colheita do material genético, 

ficou agendado o procedimento para o dia 5 de novembro de 2018, às 

10h00min. Além disso, o valor para a realização do exame é de R$ 280,00 

(duzentos e oitenta reais). Assim, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, encaminho os autos à expedição, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 148657 Nr: 7251-57.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FRANCISCO MACHADO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A obrigatoriedade do reexame de sentença ilíquida proferida contra a 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios e as respectivas autarquias e 

fundações de direito público, torna-se regra quando o valor da 

condenação não vem estampado no édito condenatório, e não quando se 

apura, posteriormente à prolação da sentença, que o montante da 

execução não alcança o patamar previsto no art. 496, §3º, I, do NCPC.

Deste modo, como a sentença de ref. 36 não indicou o valor da 

condenação, mostra-se necessário o reexame da decisão.

Logo, DETERMINO seja cumprida na íntegra a sentença de ref. 36, 
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REMETENDO-SE, consequentemente, os autos ao e. Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118178 Nr: 2921-51.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdo Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de pedido de cumprimento de sentença.

Na sequência, INTIME-SE a executada, por meio de seus advogados e via 

DJE, a cumprir a sentença, acrescida de custas processuais, se houver, 

em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), ambos sobre o valor da execução (art. 523, § 1º, do 

NCPC).

Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pela devedora, 

PROCEDA-SE à liberação à credora mediante alvará.

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC).

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, INTIME-SE a 

exequente para se manifestar também em 15 (quinze) dias.

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

executada, INTIME-SE a exequente, por meio de seus advogados e via 

DJE, para que traga ao feito nova planilha de débito, já acrescida da multa 

e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do NCPC, requerendo o que 

entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 134733 Nr: 1336-27.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lemes dos Santos

 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:

 Vistos.

A obrigatoriedade do reexame de sentença ilíquida proferida contra a 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios e as respectivas autarquias e 

fundações de direito público, torna-se regra quando o valor da 

condenação não vem estampado no édito condenatório, e não quando se 

apura, posteriormente à prolação da sentença, que o montante da 

execução não alcança o patamar previsto no art. 496, §3º, I, do NCPC.

Deste modo, como a sentença de ref. 36 não indicou o valor da 

condenação, mostra-se necessário o reexame da decisão.

Logo, DETERMINO seja cumprida na íntegra a sentença de ref. 36, 

REMETENDO-SE, consequentemente, os autos ao e. Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149123 Nr: 7485-39.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA SOARES DE FARIA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpre esclarecer, ainda, que a fixação de prazo para a cessação do 

pagamento do benefício previdenciário de caráter transitório, nos termos 

do art. 60, §8º, da Lei nº. 8.213/1991, é feita “sempre que possível”. 

Todavia, o laudo pericial acostado aos autos não informa o período 

necessário para que a parte autora recupere de maneira plena a saúde, o 

que acaba inviabilizando a fixação da data de duração do pagamento do 

auxílio-doença.Por tais considerações, por não haverem sido delineados 

os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos 

declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, 

como corolário natural, MANTENHO na íntegra o veredicto lançado às fls. 

88/90.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85518 Nr: 3118-11.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOM, EO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 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.: 167859 Nr: 4046-83.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lusinete Barbosa Batista Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil.Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte requerente no pagamento das custas 

judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando à 

execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte requerente, nos 

termos do art. 98, §3°, do NCPC (fl. 27).Dou a presente sentença como 

PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Com o trânsito em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação das partes pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º 

do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 119194 Nr: 3260-10.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F.M.C. CENTER CAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Albuquerque Dutra Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 121/127, uma vez que a consulta ao Sistema 
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Bacenjud já fora realizada às fls. 96/99, sem que houvesse a localização 

de quaisquer bens em nome do executado, além de que a exequente não 

demonstrou acréscimo patrimonial em relação ao executado no período 

compreendido desde a última consulta que justificasse, assim, a 

realização de nova diligência.

INTIME-SE a exequente, por meio de seus advogados e via DJE, a fim de 

que requeira o que entender pertinente no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento da presente execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 107704 Nr: 5286-15.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Leonora de Souza de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Moura de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Marques Andrade 

- OAB:17.098

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 245, uma vez que a consulta ao Sistema 

Bacenjud já fora realizada às fls. 160/162, sem que houvesse a 

localização de quaisquer bens em nome do executado, além de que a 

exequente não demonstrou acréscimo patrimonial em relação ao 

executado no período compreendido desde a última consulta que 

justificasse, assim, a realização de nova diligência.

INTIME-SE a exequente, por meio de seus advogados e via DJE, a fim de 

que requeira o que entender pertinente no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento da presente execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 110704 Nr: 353-62.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eneil Aquino Moreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara Graziela Pinto 

Fernandes de Oliveira - OAB:MT-13680

 Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Município de Pontes e Lacerda/MT.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161779 Nr: 1208-70.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA SOUZA FREITAS GONÇALVES, Espólio de 

Marcelo Rodrigues de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egídio Carlos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL proposta pelo 

ESPÓLIO DE MARCELO RODRIGUES DE FREITAS, representado pela 

inventariante Silvana Souza Freitas Gonçalves contra de EGÍDIO CARLOS 

RODRIGUES.

O feito tramitou regularmente e, à fl. 43, a parte exequente requereu a 

extinção do processo nos termos do art. 485, VIII, do NCPC, tendo em vista 

o acordo realizado extrajudicialmente.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, mister discorrer que a execução tem como fim primordial a 

satisfação dos interesses do credor sem, contudo, onerar 

demasiadamente o devedor. Nesta senda, o deferimento do pedido trazido 

à fl. 43 se mostra a medida mais acertada, uma vez que a própria 

exequente não mais tem interesse no prosseguimento da presente 

demanda e pleiteia, pois, a sua extinção.

Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa julgada material, 

podendo o (a) exequente, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, 

se assim entender conveniente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o 

que faço com fundamento no art. 485, VIII, c/c art. 775, “caput”, ambos do 

Novo Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e taxas judiciárias. Por 

outro lado, deixo de condenar em honorários advocatícios à vista da 

inexistência da triangularização processual.

Considerando que o pedido de desistência do feito é ato incompatível com 

o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a 

certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

 Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002099-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SEBASTIAO DE QUEIROZ (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002099-74.2018.8.11.0013 AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A. RÉU: JOÃO SEBASTIÃO DE QUEIROZ. Vistos. A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de 

título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (art. 700 do 

NCPC). DEFIRO, pois, de plano, a expedição do mandado de pagamento, 

com prazo de 15 (quinze) dias nos termos pedidos na inicial (art. 701 do 

NCPC). ANOTE-SE no mandado que, caso a(o) ré(u) cumpra, ficará isento 

de custas processuais (art. 701, § 1°, do NCPC) e, na hipótese de não 

haver cumprimento espontâneo da obrigação ou não sendo ofertado 

embargos à ação monitória, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 702 do NCPC). Conste, ainda, no mandado que, 

nesse prazo, a(o) ré(u) poderá oferecer embargos, e que, não cumprindo 

a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 702 do NCPC). Desde logo, FIXO os honorários 

advocatícios em favor do (s) patrono (s) da parte autora no patamar de 

5% (cinco) por cento do valor atribuído à causa (art. 701 do NCPC). No 

mais, CONSIGNE-SE que em idêntico prazo, desde que reconheça o 

crédito do autor e comprove o pagamento de 30% (trinta por cento) do 

valor, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá a(o) 

ré(u) requerer o parcelamento do restante da dívida em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, hipótese que importará em renúncia ao direito de 

opor embargos (NCPC, art. 701, §5º, c/c art. 916, “caput” e §6º). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 02 de outubro de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002114-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SEBASTIAO DE QUEIROZ (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002114-43.2018.8.11.0013 AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A. RÉU: JOÃO SEBASTIÃO DE QUEIROZ. Vistos. A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de 

título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (art. 700 do 

NCPC). DEFIRO, pois, de plano, a expedição do mandado de pagamento, 

com prazo de 15 (quinze) dias nos termos pedidos na inicial (art. 701 do 

NCPC). ANOTE-SE no mandado que, caso a(o) ré(u) cumpra, ficará isento 

de custas processuais (art. 701, § 1°, do NCPC) e, na hipótese de não 

haver cumprimento espontâneo da obrigação ou não sendo ofertado 

embargos à ação monitória, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 702 do NCPC). Conste, ainda, no mandado que, 

nesse prazo, a(o) ré(u) poderá oferecer embargos, e que, não cumprindo 

a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 702 do NCPC). Desde logo, FIXO os honorários 

advocatícios em favor do (s) patrono (s) da parte autora no patamar de 

5% (cinco) por cento do valor atribuído à causa (art. 701 do NCPC). No 

mais, CONSIGNE-SE que em idêntico prazo, desde que reconheça o 

crédito do autor e comprove o pagamento de 30% (trinta por cento) do 

valor, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá a(o) 

ré(u) requerer o parcelamento do restante da dívida em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, hipótese que importará em renúncia ao direito de 

opor embargos (NCPC, art. 701, §5º, c/c art. 916, “caput” e §6º). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 02 de outubro de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002283-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE TEREZA DA ROCHA (AUTOR(A))

RAFAEL NEVACK RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002283-30.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ODETE TEREZA DA ROCHA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO DOENÇA COM PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por ODETE 

TEREZA DA ROCHA contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. Narra a parte autora, em síntese, que formulou pedido administrativo 

para concessão de auxílio doença junto a Autarquia ré. Asseverou que o 

pleito formulado inicialmente foi deferido e posteriormente foi cessado. 

Diante disso, juntou aos autos os documentos comprobatórios do alegado, 

além da prova documental atestando a permanência da incapacidade para 

o exercício do trabalho, requerendo a concessão da tutela antecipada 

para determinar que a Autarquia ré restabeleça o benefício em questão. 

Ao final, propugnou pela confirmação da tutela de urgência e a conversão 

da pretensão inicial em aposentadoria por invalidez, condenando-se a 

Autarquia ré nos ônus de sucumbência. E os autos vieram conclusos. É a 

suma do necessário, fundamento e decido. A teor do disposto no art. 300 

do Novo Código de Processo Civil, são requisitos imprescindíveis à 

concessão da medida almejada pela reclamante a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não obstante, 

faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão 

da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese 

possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona 

com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo de dano e, até 

mesmo, o risco ao resultado útil do processo consiste em inviabilizar o 

efetivo exercício do direito, caso haja um retardamento no provimento 

jurisdicional. A plausibilidade jurídica do pedido, ou seja, a probabilidade do 

direito alegado se consubstancia nos documentos médicos carreados aos 

autos, bem como na informação de concessão do benefício na esfera 

administrativa, além da informação de cessação do mesmo ao término do 

prazo determinado. De outro vértice, o presente pronunciamento é não 

definitivo, haja vista que só é admissível quando não há perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão que poderá ser revista, reformada 

ou invalidada. Neste sentido, entende José Miguel Garcia Medina: “(...), o 

pronunciamento é provisório estável: provisório, porque qualquer das 

partes pode ajuizar ação com o intuito de obter um pronunciamento judicial 

fundado em cognição exauriente, e estável, porque produz efeitos sem 

limite temporal (Direito Processual Civil Moderno, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 484),”. Por outro lado, o perigo de dano é evidenciado 

pelo fato de ser, após o reconhecimento administrativo pela Autarquia ré, 

cessado a benesse, o que faz exsurgir fato cujo potencial é capaz de 

prejudicar a fonte de sobrevivência da parte autora, uma vez que os 

valores recebidos possuem natureza alimentar. Presente, pois, o perigo de 

dano. Sobre a matéria, é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA. Presentes a verossimilhança das alegações e o fundado 

receio de dano irreparável, deve ser deferida a antecipação dos efeitos 

da tutela, para que determinada a implantação do benefício de auxílio 

doença (TRF-4. Agravo de instrumento. RS. 0003123-32.2015.404.0000. 

Órgão Julgador: Sexta Turma. Publicação: D. E: 21/09/2015. Julgamento: 

16 de setembro de 2015. Relator: Hermes Siedler da Conceição Júnior)” 

Como consequência pelos atos praticados pela Autarquia ré, necessário 

se faz o restabelecimento do benefício de auxílio doença. Portanto, 

analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados 

à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela probabilidade do direito alegado e, ainda, 

comprovado pela parte reclamante. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, com 

fundamento no art. 300, “caput”, do Novo Código de Processo Civil, para 

DETERMINAR que a Autarquia ré, no prazo de 30 dias, restabeleça o 

auxílio doença em favor da parte autora, sob pena de incidir em multa 

diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente à 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, caput¸ do NCPC. I 

- INTIME-SE da tutela provisória de urgência ora deferida e CITE-SE a 

Autarquia ré para, querendo, apresentar resposta dentro do 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. II - Após, com a juntada da contestação da autarquia requerida, 

INTIME-SE a parte autora através de sua advogada, via DJE para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação 

apresentada. III - Em seguida, com o transcurso do prazo acima 

mencionado, que deverá ser certificado, ou a juntada da impugnação, 

DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto desde NOMEIO 

como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE 

RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 

109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 

3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, independentemente de 

compromisso, que deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo 

responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar outras 

considerações que entender pertinentes, contando, a partir da realização 

do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 

465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos do NCPC). IV - Assim, 

ARBITRO honorários periciais devido ao Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE 

RUDNER, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do art. 1º e 

3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, 

a serem arcados pela Justiça Federal. Ressalta-se que o valor da verba 

honorária ora arbitrada justifica-se pela inexistência de perito médico no 

Município de Pontes e Lacerda/MT, o que obriga a nomeação de 

profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente político 

equidistante a aproximadamente 225Km da sede desta Comarca, e, 

consequentemente, faz como que o “expert” percorra a distância 

aproximada de 450Km para a realização dos exames médicos referentes 

aos processos em que atua como perito. V - Deverá o(a) Gestor(a) 

Judiciário(a) mediante impulsionamento por certidão, via DJE, intimar a 

parte autora e, mediante carta com aviso de recebimento intimar a 

autarquia requerida acerca da data aprazada para a perícia, bem como 
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para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, incisos II e III, do 

NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer na perícia 

a ser designada, independentemente, de intimação. VI – Com o laudo 

pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem sobre ele, no 

prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). VII – Por fim, com o 

integral cumprimento das determinações acima mencionadas, promova a 

conclusão dos autos. VIII - INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) requerente, 

via Diário da Justiça Eletrônico. IX - A propósito, CONCEDO a parte autora 

o beneplácito da assistência judiciária gratuita. Pontes e Lacerda, 02 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000692-33.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA ESTEVAM PEREIRA (AUTOR(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000692-33.2018.8.11.0013. AUTOR (A): 

CLAUDINEIA ESTEVAM PEREIRA. RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Vistos. Trata-se de AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA 

DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT proposta por 

CLAUDINEIA ESTEVAM PEREIRA, em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados na 

inicial. Juntou documentos. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação (ID nº. 14358221). A impugnação à contestação 

foi anexada conforme ID nº. 14470334. E os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação pelo procedimento 

ordinário em que o autor pleiteia que a ré seja condenada à indenização 

por acidente de trânsito no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), com exclusão da quantia recebida administrativamente (R$ 

3.206,25). Como preliminar, a ré apresentou a necessidade de inclusão de 

outra seguradora no polo passivo da presente demanda, alegação que 

merece ser afastada, de acordo com o entendimento já consolidado do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Tal entendimento 

estabelece que qualquer seguradora pode responder pelo pagamento das 

indenizações devidas pelo seguro DPVAT. AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER 

DO CONSÓRCIO DPVAT S/A - INADMISSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA 

SEGURADORA DEMANDADA NA INICIAL - RECURSO PROVIDO. Qualquer 

seguradora participante do convênio firmado com a FENASEG (Federação 

Nacional de Seguros) tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização correspondente ao seguro obrigatório, nos termos do artigo 

7º, caput, da Lei nº 6.194, de 19.12.74, com a redação dada pela Lei nº 

8.441, de 13.07.92. (AI, 71999/2009, DES. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2009, Data da 

publicação no DJE 09/12/2009). Ainda, em sede preliminar, a requerida 

arguiu ausência de interesse de agir, face ao recebimento na seara 

administrativa de indenização. Todavia, referida tese defensiva 

confunde-se com o mérito, devendo ser analisada por ocasião da 

prolação da sentença de mérito. Deste modo, passo então, autorizado pelo 

artigo 357 do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas. Portanto, não havendo mais preliminares a serem analisadas, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória. 

DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto, NOMEIO como 

perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, 

CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 109, Centro, 

CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 3223-2405, 

“e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca 

da nomeação levada a efeito. Deverá a secretaria, mediante 

impulsionamento por certidão, via DJE, intimar o autor e, mediante remessa 

dos autos, intimar a seguradora ré acerca da data aprazada para a 

perícia, bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1º, do NCPC). Faço consignar que o autor deverá comparecer na perícia a 

ser designada independentemente de intimação pessoal. ARBITRO os 

honorários periciais devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), a serem arcados pela ré. Além disso, FIXO o prazo de 

30 (trinta) dias para a juntada do respectivo laudo, a partir da realização 

da perícia médica. Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos 

autos às partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se 

manifestem acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Em seguida, 

PROMOVA-SE nova conclusão dos autos. EXPEÇA-SE o necessário. 

Pontes e Lacerda, 02 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001184-25.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ROBERTO CORDON PERES (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001184-25.2018.8.11.0013 AUTOR: 

ROBERTO CORDON PERES. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO DE REDE 

ELÉTRICA EXECUTADA POR PARTICULAR proposta por ROBERTO 

CORDON PERES contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. O feito tramitou regularmente e, após a efetivação da 

citação, o requerido informou ter realizado acordo extrajudicial com o 

autor, requerendo a homologação. E os autos vieram conclusos. É o 

relatório, fundamento e decido. Pois bem, considerando o teor do art. 487, 

III, “b”, do NCPC vislumbro que o feito deve ser homologado e a ação 

julgada extinta, com resolução do mérito, em razão da transação efetivada 

entre as partes. Desta forma, HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado pelas partes (ID nº. 15010185) e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO o processo, com fundamento no art. 487, III, “b”, do NCPC. Sem 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas 

processuais uma vez que as partes já se compuseram. Dispensado o 

registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIMEM-SE as partes, por 

meio de seus advogados, via DJE. Após, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado e ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. Pontes e 

Lacerda, 02 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz(a) de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40391 Nr: 2945-94.2007.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odemar Matias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubaldo Resende Silva - 

OAB:3315-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ODEMAR MATIAS DA SILVA, Cpf: 

84893869191, Rg: 493.920, Filiação: Benon Matias da Silva e Maria 

Aparecida Fernandes da Silva, data de nascimento: 08/09/1972, 

brasileiro(a), natural de Tangará da Serra-MT, casado(a), comerciante, 

Telefone 065-266-1561. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. O ACUSADO POSSUI O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS 

PARA RECORRER DA SENTENÇA, CASO QUEIRA..

Sentença: Portanto, diante do exposto alhures, constato que a autoria 
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delitiva do réu ODEMAR MATIAS DA SILVA, está devidamente 

comprovada pelos elementos informativos que consubstanciam o Inquérito 

Policial n. 269/2006, testemunhas, boletim de ocorrência n. 

1030801.06.002951-5 (fls. 03/04), termo de representação criminal (fls. 

12), relatório policial (fls. 26/27), uma vez que todas as circunstancias e 

narrativas estão coesas entre si, razão porque em seu conjunto, são 

íntegros e incontroversos.Registro que a Ordem Constitucional exclui a 

possibilidade de condenação do acusado baseada em provas 

exclusivamente indiciárias, mas não é o caso dos autos, pois a prova 

inquisitorial vem ao encontro da prova judicial e a corrobora, e assim pode 

ser utilizada para formar o convencimento do juízo.In casu, observo que 

os documentos acostados à denúncia, principalmente os depoimentos da 

vítima, genitora e informantes, corroborados pelos depoimentos judiciais, 

são provas suficientes para se comprovar a autoria e materialidade do 

delito em apreço.Não obstante, a palavra da vítima em delitos que se 

consumam na clandestinidade possuem valor probante diferenciado, 

vejamos:‘’APELAÇÃO CRIMINAL – ATENTADO AO PUDOR PRATICADO 

ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 12.015/2009 – VÍTIMA MENOR DE 14 

ANOS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SÚPLICA 

ABSOLUTÓRIA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – 

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DELINEADA – 

PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE 

TESTEMUNHAS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – 

ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MERA FIGURA 

PREVISTA NO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS OU QUE 

SEJA DESCLASSIFICADO O DELITO PARA A FORMA TENTADA – 

IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA ALTAMENTE REPROVÁVEL – PRÁTICA DE 

ATOS LIBIDINOSOS QUE ULTRAPASSAM A SIMPLES HIPÓTESE DA 

CONTRAVENÇÃO PENAL – AÇÃO DELITIVA CONSUMADA – APELO 

DESPROVIDO – QUESTÃO DE OFÍCIO SUSCITADA PELA PROCURADORIA 

GERAL DE JUSTIÇA – EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA 

NO ARTIGO 9º DA LEI N. 8.072/90 – ACOLHIMENTO – DELITO PRATICADO 

MEDIANTE VIOLÊNCIA PRESUMIDA – READEQUAÇÃO DA PENA. Impõe-se 

a manutenção do édito condenatório quando a ocorrência dos fatos e sua 

autoria encontram-se suficientemente demonstradas pelo conteúdo 

probatório coerente produzido nos autos, a teor das coerentes e 

uníssonas palavras da vítima, devidamente corroborada pela prova 

testemunhal, enquanto que a negativa de autoria, além de inverossímil, 

encontra-se totalmente isolada nos autos. Descabe cogitar na 

desclassificação do delito, seja para a mera hipótese descrita no artigo 65 

da Lei de Contravenções Penais, ou para a forma tentada, uma vez que os 

autos evidenciam que a conduta praticada pelo apelante, consistente em 

esfregar o pênis na genitália e nádegas da infante, ultrapassam a esfera 

da mera contravenção penal, bem como impossibilita a aplicação da figura 

da tentativa, pois, em se tratando da prática de atos libidinosos diversos 

da conjunção carnal, o fato de o agente ter constrangido a vítima a 

praticar atos diversos, tais como sexo oral ou permitir a apalpação dos 

órgãos genitais, por si só, já configura o delito na sua forma consumada. 

De acordo com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça a 

aplicação da causa de aumento prevista no artigo 9º da Lei n. 8.072/90, 

somente tem espaço nas hipóteses de estupro ou de atentado violento ao 

pudor praticados mediante violência real. Logo, tratando-se de delito 

praticado mediante violência presumida, não pode ser reconhecida a 

causa de aumento e consequentemente torna-se incabível transmudar a 

capitulação do tipo penal, aplicando-se a pena correspondente ao delito 

previsto no artigo 217-A do Código Penal, trazido com a inovação da Lei n. 

12.015/2009 sob o enfoque de que a pena seria mais benéfica ao 

sentenciado.’’ (Ap 156641/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 

14/02/2017).Outrossim, restam ausente meras suspeitas ou ilações 

despojadas de razoabilidade, ao contrário, há provas da autoria do delito 

suficientes para condenação do réu ODEMAR MATIAS DA 

SILVA.Ademais, os elementos probatórios que instruem a presente ação 

penal apontam para outra direção daquela por ele/acusado sustentada, 

uma vez que todas as declarações são concretas no sentido de apontar a 

ocorrência do ilícito em questão e autoria delitiva, eis que basta analisar os 

depoimentos expostos alhures para constatar a veracidade dos fatos 

ventilados na exordial acusatória.Por fim, à luz dos argumentos acima 

expostos, e utilizando-os como razão de decidir, entendo que a 

condenação do acusado, é medida que se impõe.II.5 – DA CAUSA DE 

AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 226 INCISO II DO CPInicialmente, registro 

que o artigo 226, inciso II, do CP, dispõe: “a pena é aumentada: II - de 

metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, 

cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima 

ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela.’’Analisando 

detidamente a causa de aumento, a luz do que dispõe as normativas 

processuais, verifico que esta restou inconteste nos autos, uma vez que 

a certidão de nascimento da vítima acostada às fls. 16 comprova ser o 

acusado genitor da ofendida.II.6 – DA CONTINUIDADE DELITIVANão 

obstante o Parquet pleitear a condenação do delito em continuidade delitiva 

por 6 vezes, entendo que, no presente caso, as condutas foram 

praticadas pelo acusado apenas em 3 ocasiões, o que fora reafirmado 

pela vítima em Juízo.Sendo assim, presente a autoria e materialidade 

delitiva dos crimes previstos no artigo 213 (incluído pela Lei n° 

12.015/2009) por 3 vezes c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, 

caput, todos do Código Penal, deve ser julgada procedente a pretensão 

punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime acima 

descrito, em continuidade delitiva.III – DISPOSITIVOPor todo o exposto, 

julgo TOTALMENTE PROCEDENTE a denúncia para, CONDENAR o acusado 

ODEMAR MATIAS DA SILVA, brasileiro, casado, entregador, filho de 

Benon Matias da Silva e Maria Aparecida Fernandes da Silva, natural de 

Tangará da Serra/MT, residente e domiciliado à Rua Manoel F. Pereira, n° 

1411, Bairro Centro, em Pontes e Lacerda/MT, como incurso nas sanções 

previstas no artigo 214 (alterado pela Lei n° 12.015/2009) por 3 vezes c/c 

artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal.IV 

– DA DOSIMETRIA DA PENADestarte, com amparo nas diretrizes dos 

artigos 59 e 68 do Código Penal e atenta ao princípio da individualização da 

pena, conforme bem preceitua a Constituição Federal, em seu artigo 5º, 

incisos XLV e XLVI, passo à dosimetria da reprimenda. Na primeira fase 

de dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias judiciais 

previstas no artigo 59 do Código Penal.Em relação ao crime imputado ao 

denunciado, considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, 

denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada 

tendo a se valorar; não possui maus antecedentes; inexistem nos autos 

elementos suficientes para se aferir conduta social e personalidade do 

agente, razão por que, deixo de valorá-las; os motivos do delito são 

próprios do tipo violado; as circunstâncias e as consequências são 

inerentes à figura delitiva; e, por fim, o comportamento da vítima não influiu 

na prática delitiva.À vista dessas circunstâncias analisadas 

individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade em 06 (seis) 

anos de reclusão.Na segunda fase, verifico a inexistência de atenuantes 

e agravantes a serem aplicadas ao caso concreto, de modo que a 

mantenho em 06 (seis) anos de reclusão.Na terceira fase, verifico a 

existência da causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código 

Penal, de modo que aumento a pena em 09 (nove) anos de reclusão. No 

mais, verifico a inexistência de causas de diminuição da pena.Outrossim, 

reconhecendo a continuidade delitiva do delito, aplico ao caso o aumento 

de 1/6 (um sexto) na pena, por se tratar de crimes idênticos, totalizando, 

em DEFINITIVO, a pena em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão.Considerando o quantum da pena aplicada, nos termos do art. 

33, § 2º, “a”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente fechado para o 

cumprimento da reprimenda.Ausente a possibilidade de substituição da 

pena privativa da liberdade aplicada por outra espécie de pena – CP, art. 

59, IV e art. 44 -, em razão do quantum aplicado e da natureza do delito. 

Ausente, também, a possibilidade de suspensão condicional da pena – CP, 

art. 77 e ss. -, em razão do quantum aplicado e da natureza do delito.V - 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.Considerando que o condenado respondeu o 

processo em liberdade, permito-o que recorra/permaneça em liberdade, 

uma vez que resta ausente, por ora, os requisitos da segregação 

provisória (art. 387, § 1º c/c art. 312 ambos do CPP).Tendo em vista que 

foi concedido ao condenado o direito de recorrer em liberdade, deixo de 

reconhecer o disposto no art. 387, § 2º do CPP, pois sua aplicação não 

traria nenhum resultado prático na atual fase processual.Não havendo 

pedido expresso para a fixação de valor mínimo para a reparação dos 

danos causados pela infração, deixo de aplicar o disposto no art. 387, IV 

do CPP.Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 804 do CPP. Proceda-se com as 

comunicações conforme dispõem art. 974 da CNGCGJ/MT.Transitada em 

julgado esta sentença condenatória, determino que:a)comunique-se ao 

TRE/MT, para fins do art. 15, III da CR/88;b)comuniquem-se os institutos de 

identificação estadual e federal;c)expeça-se guia de execução penal, 

ressalvada a hipótese de expedição da guia de execução após eventual 

confirmação da sentença condenatória em segunda instância, o que 

somente poderá ocorrer mediante decisão judicial específica; ed)por fim, 
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arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.No ato da intimação da 

presente sentença, deverá ser indagado ao acusado se deseja recorrer, 

o que será feito mediante termo, a teor do art. 1.421 e ser parágrafo único 

da CNGCGJ/MT.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI” - P. I. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Guilherme Silva 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 24 de setembro de 2018

Amarilton Rodrigues da Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80411 Nr: 2510-47.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Figueiredo Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP, Joacir Mauro da Silva Junior - OAB:, Luiz 

Emidio Dantas Junior (NPJ) - OAB:7400

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos à defesa para apresentar os memoriais finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63014 Nr: 3356-98.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Kreulich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:14325, Luiz Emidio Dantas Junior (NPJ) - OAB:7400

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos à defesa para que, no prazo legal, apresente memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65774 Nr: 1812-41.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edenilson Pinheiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núcleo de Pratica da Unemat - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP, Joacir Mauro da Silva Junior - OAB:, Luiz 

Emidio Dantas Junior (NPJ) - OAB:7400

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos à defesa para que, no prazo legal, apresente memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 59977 Nr: 321-33.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliene Ferreira Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Diante do exposto, ACOLHO o pedido da Defesa e parecer Ministerial e 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Eliene Ferreira Mendes nos termos 

do art. 107, inciso IV e 109, inciso V, do Código Penal.Certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-se, observando-se as cautelas legais.Ciência ao 

Ministério Público e à Defesa. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 178671 Nr: 8442-06.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulino Alves de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:8841-B, Ladário Silva Borges Filho - OAB:OAB/MT 8.104, Otavio 

Simplicio Kuhn - OAB:14238/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de carta precatória oriunda do juízo da vara única da comarca de 

Porto Esperidião/MT, deprecada com a finalidade de proceder à inquirição 

das testemunhas de defesa GERALDO ALVES NAVES, DAURI ALVES 

MARIANO, VERA LUCIA ALVES MARIANO e LOURIVAL RODRIGUES DE 

MORAIS, nesta comarca.

Assim, considerando que a missiva foi devidamente instruída, DESIGNO 

audiência de inquirição para o dia 30 de janeiro de 2019, às 13h30min.

Intime-se o acusado(a), a defesa e o Ministério Público para que 

compareçam à audiência.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 153737 Nr: 9757-06.2017.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeconias Francisco de Oliveira, João Batista da 

Silva Chagas, Benedito Carmindo das Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DABERSON MACHADO 

BATISTA - OAB:7495, Valter Evangelista de Jesus - OAB:17513

 Vistos.Trata-se de PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, formulada por 

JECONIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, pelas razões 

expostas no petitório de ref. 65.Instado a se manifestar, o Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, opinou pelo indeferimento do pedido 

ventilado, conforme parecer de ref. 73. Por todo exposto, INDEFIRO o 

pleito de revogação da prisão preventiva formulada à ref. 65, pelo que 

mantenho a ordem de custódia tal como foi lançada.Por fim, DETERMINO a 

expedição de ofício à Autoridade Policial desta Comarca, solicitando 

informações acerca da conclusão do Inquérito Policial relacionado a estes 

autos, eis que o caso versa de ‘’RÉU PRESO’’.Ciência ao Ministério Público 

e Advogado Constituído.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 176309 Nr: 7419-25.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Rodrigues - OAB:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de ref. 18, DETERMINO a intimação 

pessoal do denunciado DELVAN DE ASSIS LARA para que informe se 

constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da Defensoria Pública 

atuante nesta Comarca, devendo o sr. meirinho atestar tais conjunturas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 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

 Diante do exposto, CONCEDO A PROGRESSÃO ao reeducando WILLIAN 

DANTAS OLIVEIRA e fixo o regime semiaberto para o cumprimento do 

restante da reprimenda penal, com fulcro no que dispõe o art. 112, da Lei 

n. 7.210/84 (Lei das Execuções Penais).Diante da ausência de Colônia 
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Agrícola, Industrial ou similar, bem como por não existir Casa do Albergado 

ou outro estabelecimento prisional adequado, ficará o recuperando em 

situação de PRISÃO DOMICILIAR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 101568 Nr: 2754-68.2015.811.0013

 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): Jhonatta de Souza Oliveira, Jheferson de 

Souza Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes à intimação do patrono do réu Jheferson de Souza 

Oliveira para, no prazo de 5 (cinco) dias apresentar alegações finais 

escritas.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001202-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA ARRUDA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

FANIA LIBORIO FELICIANO (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W F FARIA M E - ME (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 8 de outubro de 2018, às 15h20min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001381-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER (ADVOGADO(A))

FANIA LIBORIO FELICIANO (ADVOGADO(A))

MELQUIZEDEQUE JULIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 8 de outubro de 2018, às 

15h30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000943-51.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARISTELA RIBEIRO DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 25 de outubro de 2018, às 

16h00min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000929-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ALVES (REQUERENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 25 de outubro de 2018, às 

16h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001802-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DE OLIVEIRA LIBORIO (REQUERENTE)

ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER (ADVOGADO(A))

FANIA LIBORIO FELICIANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEI MARTINS DA ROCHA - ME (REQUERIDO)

HENRIMAR - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 8 de outubro de 2018, às 15h40min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000787-63.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APOLIANA BARBOSA PASCOAL POQUIVIQUI (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 25 de outubro de 2018, às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000891-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE ROSA PEREIRA (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 25 de outubro de 2018, às 

13h10min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000893-25.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

SONY ROSA DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 25 de outubro de 2018, às 

13h30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000912-31.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZENI DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 25 de outubro de 2018, às 

13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001629-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES (ADVOGADO(A))

VANDERLEI PAULINO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 26 de outubro de 2018, às 

13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000631-75.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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MAIRA GASPAR SANTOS (ADVOGADO(A))

NEUDALETE DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 26 de outubro de 2018, às 

13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-70.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS (ADVOGADO(A))

FERNANDO PINZAN DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 26 de outubro de 2018, às 

14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001624-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO (ADVOGADO(A))

IVO LOPES BEZERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 26 de outubro de 2018, às 

14h10min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001527-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

MILITAO BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 26 de outubro de 2018, às 

14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000651-66.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JOSEFINA RODRIGUES DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SERGIO SOUZA QUEIROZ (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 26 de outubro de 2018, às 

14h30min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001936-94.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA (ADVOGADO(A))

VAIRA MUNIZ DE SOUZA TRENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARMORARIA VITÓRIA E PISCINAS (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 26 de outubro de 2018, às 

14h40min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001591-31.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS (ADVOGADO(A))

CELIO ABREU DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS PEDRO GARCIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 26 de outubro de 2018, às 

14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001922-13.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI MOREIRA DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 26 de outubro de 2018, às 

15h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001030-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO (ADVOGADO(A))

AMIR OSVANDO FRANCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 26 de outubro de 2018, às 

16h00min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001507-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA (ADVOGADO(A))

ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OURO VERDE SUPERMERCADO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 

- EPP (EXECUTADO)

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 26 de outubro de 2018, às 

16h30min.

Comarca de Poxoréo

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-81.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEYNNIFFER XAVIER SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000223-81.2018.8.11.0014. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS REQUERIDO: 

JEYNNIFFER XAVIER SOUZA DA SILVA VISTO, Em sede da audiência 

conciliatória, a parte requerente pugnou pela suspensão do feito por 30 

(trinta) dias, a fim de que durante esse período seja informado novo 

endereço da promovida. Destarte, não havendo qualquer causa que obsta 

o acolhimento do pleito, DEFIRO o pedido o sobrestamento do feito, na 

forma requerida, pelo período 30 (trinta) dias. Após o transcurso temporal, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo legal, promova os atos 

necessários ao regular processamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 02 de 
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outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-72.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA YASMIN DE OLIVEIRA FARIA BRANDAO DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000049-72.2018.8.11.0014. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS REQUERIDO: MARIA 

YASMIN DE OLIVEIRA FARIA BRANDAO DO CARMO VISTO, Em sede da 

audiência conciliatória, a parte requerente pugnou pela suspensão do feito 

por 60 (sessenta) dias, a fim de que durante esse período seja quitado os 

débitos discutidos. Destarte, não havendo qualquer causa que obsta o 

acolhimento do pleito, DEFIRO o pedido o sobrestamento do feito, na forma 

requerida, pelo período de 60 (sessenta) dias. Após o transcurso 

temporal, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo legal, promova os 

atos necessários ao regular processamento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 02 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-25.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA (ADVOGADO(A))

ROSEMAR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELMA DE FIGUEIREDO SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000175-25.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ROSEMAR ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: CELMA DE FIGUEIREDO SOUZA VISTO, Em sede da 

audiência conciliatória, a parte requerente pugnou pela suspensão do feito 

por 60 (sessenta) dias, informando que realizou uma composição amigável 

com a promovida, a fim de que durante esse período seja quitado os 

débitos discutidos. Destarte, não havendo qualquer causa que obsta o 

acolhimento do pleito, DEFIRO o pedido o sobrestamento do feito, na forma 

requerida, pelo período de 60 (sessenta) dias. Após o transcurso 

temporal, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo legal, promova os 

atos necessários ao regular processamento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 02 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-42.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOICY THAMILLIS DE SOUZA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000148-42.2018.8.11.0014. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS REQUERIDO: JOICY 

THAMILLIS DE SOUZA LOPES Vistos, Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

ajuizada por A DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA, representada pela sua 

proprietária CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS em face de JOICY 

THAMILLIS DE SOUZA LOPES, ambos devidamente qualificadas nos autos. 

Realizada audiência de conciliação (id 15662495), as partes entabularam 

acordo e estabeleceram que o débito de R$ 614,00 (seiscentos e quatorze 

reais) será adimplido pela requerida mediante parcelamento, em 04 

(quatro) parcelas mensais e sucessivas, de R$153,50 (cento e cinquenta 

e três reais e cinquenta centavos), sendo a primeira parcela paga no dia 

10.10.2018, e as demais na mesma data nos meses subsequentes. 

Vieram-me os autos conclusos para deliberação. É a síntese do relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo 

entre as partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela 

qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, requerem 

a extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo 

solução pacificadora para o litígio nos e sendo direito transigível, devida é 

a homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, o ACORDO entabulado no evento nº 15662495, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. Sem custas em razão da gratuidade processual. 

Após o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 02 de outubro de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000501-25.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, 

MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - 

SICREDI EMPREENDEDORES MT (REQUERENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

Intimação do Excelentíssimo advogado da parte autora para que informe 

nos autos a localização da área a ser avaliada, tendo em vista que os 

documentos anexados estão parcialmente ilegíveis. Intimo também para 

que efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

2,50 por quilômetro a ser percorrido (computar ida e volta) até o endereço 

da área, conforme Portaria nº 035/2013-DF, para o cumprimento do 

mandado de avaliação. O valor total deverá ser recolhido mediante guia a 

ser expedida no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços 

> Guias > Diligências > Emissão de guia de diligência, juntando o 

comprovante do pagamento nos autos mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000571-42.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA PEREIRA FERNANDES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDURDO TONELLI COBO (REQUERIDO)

SUSANA TODESCHINI ROVERI SISTI (REQUERIDO)

ESSENCIALL BRASIL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO R IO  CLARO DESPACHO PROCESSO: 

1000571-42.2018.8.11.0033. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: ESSENCIALL BRASIL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS 

LTDA, SUSANA TODESCHINI ROVERI SISTI, CARLOS EDURDO TONELLI 

COBO Visto. Certifique-se se foram recolhidas as custas e despesas 

processuais. Sendo a resposta negativa, intime-se a parte exequente para 

que promova o recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Em caso de resposta afirmativa, cumpra-se 

a carta precatória, servindo-se de sua cópia como mandado. Após, 
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devolva-se à origem, com as anotações e baixas devidas, consignando 

nossos cumprimentos. Cumpra-se. São José do Rio Claro – MT, 11 de 

setembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2254 Nr: 295-58.2000.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURIDES COELHO PORTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS VANIN - OAB:10026/O, 

GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - OAB:5967

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para tomarem 

ciência acerca da data, horário e local designados pelo perito, sendo:

- Data: 17/10/2018;

- Horário: 14h30min;

- Local: Av. Rubens de Mendonça, Nº 1.856,

 Ed. Office Tower, Sala 1403, Bosque da Sáude,

 Cuiabá/MT, 78.050-000.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69988 Nr: 1105-37.2017.811.0033

 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): ANTONIO MARCOS SANTOS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão deferido às fls. 

150. Portanto, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70771 Nr: 1549-70.2017.811.0033

 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): GILSON DE OLIVEIRA DUARTE

 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 

correspondência devolvida às fls. 90v.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000599-10.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. V. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. V. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 

FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 15 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO PROCESSO n. 

1000599-10.2018.8.11.0033 Valor da causa: $954.00 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: MARIA DA 

SILVA VIEIRA Endereço: RUA SÃO JORGE, 44, CENTRO, SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 POLO PASSIVO: Nome: CARLI VIEIRA 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, 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 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: A Defensora Pública do 

Estado de Mato Grosso que esta subscreve, no uso de suas atribuições 

legais, em favor de MARIA DA SILVA VIEIRA propõe AÇÃO DE DIVÓRCIO 

LITIGIOSO DIRETO , em face de CARLI VIEIRA. Aduz a requerente que 

casou-se com o Requerido sob regime de comunhão parcial de bens em 

13(treze) de Setembro de 1982(mil novecentos e oitenta e dois), na 

Comarca de Barra do Bugres/MT, conforme faz prova a inclusa cópia da 

certidão de casamento. Desta união não adquiriram bens, nem dívidas e 

tiveram 8 (oito) filhos, todos maiores .O relacionamento ruiu há 

aproximadamente 37(trinta e sete) anos e as partes decidiram se separar 

pois não convivem como marido e mulher, nem mantém contato, sendo o 

paradeiro do requerido desconhecido pela demandante. Requerendo: seja 

concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 

4º,da Lei 1.060/50, bem como no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal, sejam feitas asdiligências necessárias à obtenção das 

qualificações do requerido, por meio do Infoseg, Siel, Detran, Receita 

Federal, etc, nos moldes do que determina o artigo 319 do NCPC, § 1°; 

caso não sejam exitosasas diligências para a obtenção do endereço do 

requerido, requer a sua citação editalícia, nos moldes do art. 256, II, do 

Código de Processo Civil,para responder aos termos da presente 

demanda, sob pena de revelia e confissão; seja julgada procedente a 

pretensão da Requerente, decretando-se o divórcio do casal, com a 

expedição de mandado de inscrição e averbação ao competente cartório, 

seja determinado que a Requerente volte a utilizar o nome de solteira, qual 

seja, MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA. DECISÃO: "Visto, Defiro a gratuidade 

processual, nos termos da Lei 1.060/50. Processe-se em segredo de 

justiça (art. 189, do CPC). Deixo de designar audiência inicial de 

conciliação entre as partes tendo em vista o desconhecimento acerca do 

endereço da parte requerida, restando sua presença prejudicada no ato 

designado. Cite-se, por edital, a parte requerida dos termos desta ação 

para, querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Tendo sido a parte requerida citada por edital, certifique-se o transcurso 

do prazo e não havendo manifestação, desde já nomeio Advogada Dativa, 

Dra. Yaissa Alexandre Bragagnolo, atuante nesta comarca, como 

curadora especial, nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de 

Processo Civil, a quem se dará vistas dos autos para os fins de direitos. 

Após, vistas ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se." 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ADRIANA DE 

SOUZA CASAVECHIA, digitei. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 2 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 
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dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000566-20.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

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)

 

Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para prestar informações ao Juízo acerca do depósito referente 

ao pagamento de diligência do Oficial de Justiça conforme o andamento 

15693467 emitido pela Central de Mandados.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 2604 Nr: 473-07.2000.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSB, ASB, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT

 3. Ante o exposto, REJEITO a justificativa apresentada pelo executado e 

concedo-lhe o prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas para o 

pagamento das verbas alimentares vencidas e vincendas ao longo da 

execução, até a presente data, ou para comprovar que já as pagou 

integralmente, e, em assim não procedendo, fica desde já decretada a sua 

prisão civil pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até que pague as verbas 

exequendas, a teor do disposto no artigo 528, § 3º, do CPC.Decorrido o 

prazo, sem comprovação do pagamento nos autos, (i) expeça-se desde 

logo e independentemente de nova conclusão, o mandado de prisão, 

devendo ser suspenso o cumprimento do mandado, em caso de pronto 

pagamento do referido valor, e (ii) proceda-se com o protesto do 

pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 do CPC.Por fim, urge 

ressalvar que deve o meirinho e a autoridade policial encarregada do 

cumprimento do mandado de prisão observar que, por se tratar de prisão 

de caráter civil, deve o conduzido ser recolhido em cela apropriada 

separadamente dos demais.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se e 

cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78000 Nr: 640-91.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VARLEI OLIVEIRA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIA CARVALHO VITORINO, Alexandre 

Carvalho Vitorino Pinheiro, Alex Carvalho Vitorino Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEINA MARIA LEMES DA SILVA - 

OAB:13628/MT, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16.164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BUSS SONNENBERG 

- OAB:18.389/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 196082 designada Sessão de Mediação para o dia 

13/11/2018 às 15:30 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54219 Nr: 57-48.2014.811.0033

 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): CLODOALDO PEREIRA GARCIA, REJANA 

KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Ferreira 

Nogueira - OAB:5.888, MANOEL CASADO JUNIOR - OAB:16.631MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que recolha as custas e taxas referentes a distribuição da Carta 

Precatória para a Comarca de CAMPO NOVO DO PARECIS MT, ou retire a 

mesma nesta Secretaria, promovendo sua distribuição no Juízo 

Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66191 Nr: 2418-67.2016.811.0033

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DIAS, AMELIA JUNCO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CALCÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON DA SILVA - OAB:268677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.2. INDEFIRO o pedido de inclusão do Espólio de José 

Kara José, Ronaldo Krohling e Rogério Krohling no polo passivo da lide, 

formulado na petição de fls. 151/153v, por ausência mínima de evidência 

satisfatória de que Rogério Krohling e o referido Espólio, injustamente, 

possuam ou detenham como proprietário, total ou parcialmente, os lotes de 

terras objeto desta lide.Carece de conclusão lógica o pedido de inclusão 

formulado pela parte autora, pois Rubens Dias, um dos ora requerentes, é 

réu na ação de ação de usucapião, processo nº 1610-19.2003.811.0033, 

Código 7491, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de São José do Rio 

Claro/MT, e, em sua peça defensiva, jungida às fls. 485/502 daqueles 

autos, subscrita pelo advogado Antonio Emílio Darmaso Eredia 

[procuração de fl. 509 do processo de usucapião], afirma que a área 

objeto de usucapião discutida naquele feito é bem distante das suas, a 

revelar a mais não poder que não há congruência no pleito.Nesse sentido, 

transcrevo trecho da peça contestatória:“No âmbito das preliminares, 

cumpre salientar que os requerentes estão equivocados em relação aos 

proprietários de terras usucapiendas, pois demonstram uma área bem 

distante de onde estão localizadas as dos réus ora contestantes. 

Estranhamente omitem o nome da empresa ou pessoa que deveriam 

ocupar, por direito o pólo passivo da presente ação, por ignorância ou 

porque estão imbuídos de má fé.”Lado outro, o acordão proferido pela 6ª 

Câmara Cível do TJMT, no recurso de apelação nº 1335/2016 [fls. 677/680 

da ação nº 1610-19.2003.811.0033, Código 7491, da 2ª Vara da Comarca 

de São José do Rio Claro – MT], tornou sem efeito a sentença que 

homologou acordo firmado por Espolio de Ari Kara José, Rogério Krohling 

e esposa, Ronaldo Krohling e esposa, com anuência de Delírio Merísio e 

esposa e do interveniente Devair Valim Melo [Acordo de fls. 587/597 e 

sentença de fls. 598/601, todas do processo nº 1610-19.2003.811.0033, 

Código 7491, da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro – MT
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30609 Nr: 1364-42.2011.811.0033

 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): MAURO ANTONIO D'AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:8.123/PR, NELSON PILLA FILHO - OAB:41.666/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que recolha as custas e taxas referentes a distribuição da Carta 

Precatória para a Comarca de Passo Fundo/RS ou retire a mesma nesta 

Secretaria, promovendo sua distribuição no Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 68172 Nr: 3504-73.2016.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAREZ FOELLMER RAMBO, MARLISA FOELLMER 

RAMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Amazônia Soluções Integradas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA CRISTINA 

BARBOZA SLEDER - OAB:15120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de COMPLEMENTO DE diligência de 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) 

conforme fls.114. 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000603-47.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MEDEIROS (REQUERENTE)

ANTONIO MARCOS LOPES (ADVOGADO(A))

BRUNO GOMES BARRETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARLEI ROGERIO DAS CHAGAS RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000603-47.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Cobrança de 

Aluguéis Requerente: Jair Medeiros Requerido(a/s): Varlei Rogério das 

Chagas Ribeiro Vistos em correição. 1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE ALUGUÉIS em que o Requerente requereu a citação por edital do 

Requerido, fato que revela que não deseja a realização de audiência de 

conciliação. 2. Atentando para o disposto no artigo 334 do CPC, tem-se 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é o caso de 

improcedência liminar do pedido, contudo, como o Requerente, por ter 

vindicado a citação por edital, não deseja a realização de audiência de 

conciliação, razão pela qual deixo de encaminhar os autos ao conciliador 

judicial. Todavia, em consulta ao Sistema InfoJud, constatei que o 

Requerido possui endereço em outra unidade da federação, fato que 

inviabiliza, por ora, a citação por edital. 3. Cite-se, por correio, o(a/s) 

requerido(a/s) no endereço do documento em anexo [Rua Dom Pedro I, nº 

1.166, Lote 30, Quadra 23, Bairro Bacuri, município de Imperatriz/MA, CEP 

65916-040] para oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser considerado revel e presumir-se 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. São José do Rio 

Claro, 2 de outubro de 2018. (documento assinado digitalmente) Luis Felipe 

Lara de Souza Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-79.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA CASTAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade DESIGNAR Audiência 

de Conciliação para o dia 06 de novembro de 2018 , às 13:40 horas (MT). 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 2 de outubro de 2018. GILVONE LIMA FISCHER 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-96.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO JULIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS: 1000160-96.2018.8.11.0033 REQUERENTE: SEVERINO JULIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais, ajuizada por SEVERINO JULIO DE OLIVEIRA, em face do 

BANCO BRADESCO S.A, em que a parte autora sustenta sofrimento por 

dano moral em virtude da inscrição indevida de seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito, por débito que alega inexistir face à ausência de 

vínculo jurídico entre as partes. Postula, ao final, pela condenação da 

requerida em dano morais. Em sede de contestação, o requerido 

sustentou preliminarmente a ausência do interesse de agir, e no mérito 

postulou pela improcedência da inicial. Inicialmente passo a analisar a 

preliminar argüida pela requerida. - Ausência de interesse de agir 

Analisando os autos restam presentes os requisitos do interesse de agir 

necessários ao regular e válido processamento do feito, quais sejam: 

utilidade e necessidade da demanda, sendo aquele caracterizado pela 

possibilidade de um resultado prático favorável e este a necessidade de 

ingressar em Juízo. Destarte, rejeito a preliminar arguida. Superada a 

preliminar, passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. Inicialmente, destaco que a presente 

lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, que abrange no conceito de consumidor todas as vítimas do 

evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele 

previstas, caso dos autos: Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Verifica-se no 

caso em análise que é incontroversa a inscrição dos dados do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 139,45 (cento e trinta e nove 

reais e quarenta e cinco centavos). Por outro lado, vislumbro que a parte 

requerida não juntou qualquer documento que comprovasse a realização 

do negócio jurídico que motivou a inserção dos dados do autor nos órgão 

de proteção ao crédito, ônus que lhe competia e que não se desincumbiu. 
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Assim, não há provas de que houve efetivamente vínculo jurídico firmado 

entre as partes. Desta feita, restou comprovada a qualidade, indevida, da 

cobrança realizada pela requerida em face da parte autora, o que torna 

nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a responsabilidade da ré 

passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. - 

Dano moral 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. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento juntado na inicial 

demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito e a ausência da juntada do documento na contestação demonstra 

a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as partes, 

conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real negócio 

jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se conclui que 

a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma indevida. Tenho 

que a negativação indevida do nome do autor ocasiona danos morais in re 

ipsa. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade 

pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do que se pretende, 

ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi indevida a 

inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, prescindível 

ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é averiguar a 

ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem 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). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) 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. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos; - condenar a parte 

requerida, BANCO BRADESCO S/A, ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 
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indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, 

declaro resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 31 

de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito
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PROCESSO N. 1000157-44.2018.8.11.0033 AUTOR: JANDIR DREBES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A SENTENÇA Visto, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, 

formulada por JANDIR DREBES, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em 

que a parte autora sustenta sofrimento por dano moral em virtude da 

inscrição indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por 

débito que alega ser indevido ante a ausência de contratação. Tratando de 

matéria exclusivamente de direito, que dispensa a produção de outras 

provas, passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial 

deve ser julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no 

que diz respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a 

serem apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de 

ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 164,41 (cento e sessenta e 

quatro reais e quarenta e um centavos). Analisando os autos, verifico que 

a requerida não acostou nenhum documento que comprovasse a origem 

da dívida. A requerida, por sua vez, sustenta a existência do débito 

acostando telas de sistema apresentadas, com o fim de corroborar as 

alegações. Todavia, como é sabido, tais telas são inservíveis para tal fim, 

uma vez que produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR 

REJEITADA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - 

INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – 

ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO PREEXISTENTE OBJETO DE DISCUSSÃO 

JUDICIAL - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - RECURSO 

NÃO PROVIDO. Sendo a apelante sucumbente na ação, rejeita-se a 

preliminar de ausência de interesse recursal, visto que ele repousa no 

binômio necessidade e utilidade. O print de tela de computador reproduzido 

no corpo da contestação não é prova suficiente da existência do contrato. 

Não comprovado o débito, a inclusão em órgão de proteção ao crédito 

configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de 

indenizar. Se a anotação restritiva preexistente está sendo objeto de 

discussão judicial, não se aplica a Súmula 385 do STJ.O valor fixado na 

sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução.” 

(TJMT, AP 0001638-94.2014.8.11.0002, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, 

Publicado no DJE 25/07/2018) (destaquei). “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA 

INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. Na ausência de comprovação 

efetiva quanto à existência de parcelas sem pagamento, temse como 

inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida a anotação do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de um 

inadimplemento que não pode lhe ser imputado. Anotese que os 

documentos juntados aos autos são telas sistêmicas unilaterais da 

instituição financeira inaptas a comprovar o número de parcelas 

contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. 

Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não conhecido. Ante 

o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, NÃO 

CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTOo 

recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael Luis 

Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Desta feita, restou comprovada a 

qualidade, indevida, da cobrança realizada pela requerida em face da 

parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral 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. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a restrição nominal, a par de possíveis 

efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 
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incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. 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. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). - Do Pedido Contraposto O artigo 31 da Lei 

9.099/95 dispõe acerca da possibilidade de formulação de pedido 

contraposto, nos seguintes termos: É lícito ao réu, na contestação, 

formular pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos que 

constituem objeto da controvérsia. Não obstante os argumentos expostos, 

compulsando os autos não restou devidamente comprovado a contratação 

do serviço cobrado pela requerida, razão pela qual forçoso é a 

improcedência do pedido contraposto. Ainda, não comprovada a litigância 

de má-fé da parte autora, deixo de considerá-la, como requer a requerida. 

- DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem 

como condenar a parte requerida, TELEFONICA BRASIL S/A, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Com relação ao 

pedido contraposto, julgo-o improcedente nos termos acima expostos. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 1 de agosto de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1000152-22.2018.8.11.0033 AUTOR: FRANCIELE MARTINS 

BATISTA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, formulada por FRANCIELE MARTINS 

BATISTA, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que a parte autora 

sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega ser 

indevido ante a ausência de contratação. Tratando de matéria 

exclusivamente de direito, na qual dispensa a produção de outras provas, 

passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser solucionada à 

luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que diz 

respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a serem 

apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 139,84 (cento e trinta nove 

reais e oitenta e quatro centavos). Analisando os autos, verifico que a 

requerida não acostou nenhum documento que comprovasse a origem da 

dívida. A requerida, por sua vez, sustenta a existência do débito 

acostando telas de sistema apresentadas, com o fim de corroborar as 

alegações. Todavia, como é sabido, tais telas são inservíveis para tal fim, 

uma vez que produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR 

REJEITADA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - 

INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – 

ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO PREEXISTENTE OBJETO DE DISCUSSÃO 

JUDICIAL - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - RECURSO 

NÃO PROVIDO. Sendo a apelante sucumbente na ação, rejeita-se a 

preliminar de ausência de interesse recursal, visto que ele repousa no 

binômio necessidade e utilidade. O print de tela de computador reproduzido 

no corpo da contestação não é prova suficiente da existência do contrato. 

Não comprovado o débito, a inclusão em órgão de proteção ao crédito 

configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de 

indenizar. Se a anotação restritiva preexistente está sendo objeto de 

discussão judicial, não se aplica a Súmula 385 do STJ.O valor fixado na 

sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução.” 

(TJMT, AP 0001638-94.2014.8.11.0002, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, 

Publicado no DJE 25/07/2018) (destaquei). “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA 

INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. Na ausência de comprovação 

efetiva quanto à existência de parcelas sem pagamento, temse como 

inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida a anotação do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de um 

inadimplemento que não pode lhe ser imputado. Anotese que os 

documentos juntados aos autos são telas sistêmicas unilaterais da 

instituição financeira inaptas a comprovar o número de parcelas 

contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. 

Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não conhecido. Ante 

o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, NÃO 

CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTOo 

recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael Luis 

Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Registra-se, ainda, que a fatura 

telefônica, acostada pela parte ré, emitida em nome do autor, por si só, 

não comprova a contrato do plano controle, tampouco a utilização do 

serviço pela parte autora. Desta feita, restou comprovada a qualidade, 

indevida, da cobrança realizada pela requerida em face da parte autora, o 

que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral 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. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Registra-se que a anotação restritiva preexistente está sendo objeto de 

discussão judicial (processo n.1000151-37.2018.8.1.1.0033), de modo que 
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não se aplica a Súmula 385 do STJ Conforme resulta da doutrina de José 

Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que a 

restrição nominal, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa 

mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 

fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. É 

certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode 

ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco 

irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas 

no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. 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. Leva-se em conta, também, o nível 

social da vítima e o do causador do dano, para que a compensação não 

resulte inexpressiva para um e inócua para a outra, tendo em vista as 

finalidades reparatórias e compensatórias buscadas. Assim, atentando 

para as doutas e oportunas ponderações dos grandes mestres 

mencionados, assomadas às peculiaridades do caso sub examine, fixo a 

indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - Do Pedido Contraposto O 

artigo 31 da Lei 9.099/95 dispõe acerca da possibilidade de formulação de 

pedido contraposto, nos seguintes termos: É lícito ao réu, na contestação, 

formular pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos que 

constituem objeto da controvérsia. Não obstante os argumentos expostos, 

compulsando os autos não restou devidamente comprovado a contratação 

do serviço cobrado pela requerida, razão pela qual forçoso é a 

improcedência do pedido contraposto. Ainda, não comprovada a litigância 

de má-fé da parte autora, deixo de considerá-la, como requer a requerida. 

- DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem 

como condenar a parte requerida, TELEFONICA BRASIL S/A, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Com relação ao 

pedido contraposto, julgo-o improcedente nos termos acima expostos. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 31 de julho de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010477-44.2012.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MADEIRAS FELIZ LTDA - EPP (REQUERENTE)

ANILDO GONCALO COELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 8010477-44.2012.8.11.0033 EXEQUENTE: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA EXECUTADO:COMERCIO DE 

MADEIRAS FELIZ LTDA – EPP DESPACHO Vistos, Intime-se a parte 

executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

do débito reivindicado, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), sobre o valor da dívida, a teor do art. 523, do Código de Processo 

Civil - CPC. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio 

Claro/MT, 28 de maio de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-07.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO (ADVOGADO(A))

JARDIM DA AMAZONIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

CAROLINE DE OLIVEIRA FLORENCIO (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000153-07.2018.8.11.0033 AUTOR: JARDIM DA 

AMAZONIA LTDA - ME REQUERIDO: SERASA EXPERIAN S/A e TELEMAR 

NORTE LESTE S/A SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais, formulada por JARDIM DA AMAZONIA LTDA - ME em face de 

SERASA EXPERIAN S/A e TELEMAR NORTE LESTE S/A. Aduz que a 

requerida Telemar Norte Leste inseriu seus dados nos órgãos de proteção 

ao crédito por dívida decorrente do inadimplemento da fatura de telefone 

fixo com origem em Belém/PA, que alega desconhecer, já que sempre 

manteve sua sede nesta cidade de São José do Rio Claro/MT. Sustenta, 

ainda, jamais fora notificada pelo Serasa Experian S/A da inclusão dos 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Postula, ao, pela 

reparação pelos danos morais suportados. Tratando-se de matéria 

exclusivamente de direito, que dispensa a produção de outras provas, 

passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado parcialmente procedente. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no 

que diz respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a 

serem apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de 

ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. - Do 

Ato Ilícito No caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 489,60 

(quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos). Ocorre que a 

requerida sustenta que o débito é oriundo do inadimplemento de faturas da 

linha telefônica cadastrada em nome da autora. Todavia, não acostou 

nenhum documento que comprovasse tais alegações. Desta feita, não 

obstante as alegações da requerida, inexiste nos autos qualquer 

comprovação da efetiva contratação do serviço telefonia fixa pelo autor, 

tampouco da utilização deste serviço. Impede destacar que a eventual 

fraude de terceiros na contração do serviço não afasta a 

responsabilidade da empresa, porquanto responde objetivamente, pelos 
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danos decorrentes da má prestação dos seus serviços, uma vez que a 

responsabilidade da mesma decorre do risco da atividade que exerce, a 

teor do disposto no artigo 14, caput do Código de Defesa do Consumidor. 

Nesse sentido: “AGRAVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO FIRMADO POR TERCEIRA 

PESSOA EM NOME DA AUTORA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. FRAUDE COMPROVADA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 

RESPONSABILIDADE DA DEMANDADA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. TERMO INICIAL DO 

JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Deve responder 

a demandada pelos danos experimentados pela parte autora em razão da 

contratação de terceiro em seu nome, pois a responsabilidade por danos 

decorrentes de sua atividade é objetiva. Ausência de provas de que a ré 

tenha tomado as cautelas necessárias ou suficientes para impedir a 

fraude. 2. Comprovada a ilicitude da demandada ao firmar o contrato com 

terceiro em nome do autor, o que ocasionou a inscrição indevida deste no 

cadastro de inadimplentes. Assim, configurada indenização por dano 

moral. (...). 5. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 

10% sobre o valor da condenação. AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME.” 

(Agravo Nº 70047381132, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 21/03/2012). Assim, 

torna-se desnecessário aferir se houve vigilância na conduta da requerida 

ou mesmo a aparência de normalidade e idoneidade da situação, haja vista 

que a responsabilidade nas relações de consumo é objetiva. Ademais, o 

requerido não logrou êxito em comprovar fato extintivo do direito da 

autora, ônus que lhe competia em razão da inversão do ônus da prova. 

Constatada, então, a responsabilidade do banco requerido passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Destarte, inexistindo 

prova da efetiva contratação do serviço de telefonia móvel pela parte 

autora, vislumbro a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, como ato ilícito. Constatada, então, a responsabilidade da ré 

passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. - 

Dano moral 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. Tratando-se de 

pessoa jurídica somente se admite indenização por danos morais em caso 

de ofensa a honra objetiva , ou seja o seu bom nome, honorabilidade, 

reputação e crédito, uma vez que pessoa jurídica não é dotada honra 

subjetiva. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, sendo 

dispensado a comprovação, bem como a demonstração da extensão, uma 

vez que envolve hipótese de dano moral “in re ipsa”, mesmo se tratando a 

autora de pessoa, consoante entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO 

DO NOME – DÍVIDA JÁ QUITADA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO 

IN RE IPSA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1. Isso 

porque, na hipótese, é indiferente o fato de que possa ter havido fraude 

na emissão do boleto, o que ocasionou a situação “sub judice”. O que no 

caso realmente importa é que o autor, mesmo tendo realizado o pagamento 

do boleto, teve seu nome negativado, pela ora apelante.2. Com efeito, no 

caso, resta demonstrado nos autos que, o débito registrado nos órgãos 

de proteção ao crédito pela apelante, já havia sido quitado pelo autor, de 

modo que, não há como deixar de reconhecer que tal inscrição importa em 

ato ilícito perpetrado pela apelante, o que enseja o dever de indenizar.3. 

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral “in re ipsa”, que 

dispensa a comprovação, bem como demonstração da extensão, sendo 

ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato, mesmo se 

tratando a autora de pessoa jurídica.4. Não se afigurando irrisório o valor 

dado à causa, que pudesse dar ensejo à incidência do §8º, do art. 85, do 

CPC, os honorários advocatícios deveriam ter sido arbitrados com base no 

§2º, do referido artigo, que dispõe que, nas causas em que não houver 

condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o 

proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, ficando 

adstritos ao percentuais mínimos e máximo de 10% e 20% legalmente 

estabelecidos.5. Nesse contexto, ainda que se fixassem os honorários no 

percentual mínimo de 10% (dez por cento), considerando o valor da causa 

sem atualização, o “quantum” equivaleria a R$ 2.896,00 (dois mil 

oitocentos e noventa e seis reais), ou seja, corresponderia a uma quantia 

um pouco inferior à arbitrada, de modo que, incabível a redução 

pretendida.” (TJM, Ap 18099/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, 

Publicado no DJE 25/05/2018) Assim, se foi indevida a restrição nominal e 

se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem clara nos 

autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme 

resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e 

corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos morais 

abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de 

um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à 

reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na 

realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente 

a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes 

à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está 

integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há 

como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, 

no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

a restrição nominal, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera 

induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto 

devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo 

este conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, 

emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé 

sobre o qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na 

oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria 

firmou-se no sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, 

cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo 

para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte 

do ofensor. É certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral 

puro não pode ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, 

nem tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas 

físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, fiando-se na 

impunidade. 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. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). - 

Ausência de Notificação Sustenta a parte autora que não foi notificada 

acerca da inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. É 

cediço que o órgão de restrição ao crédito requerido possui o dever de 

notificar a parte consumidora da sua inclusão no Cadastro de Devedores, 

conforme dispõe o art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que 

assim dispõe: Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, 

terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e 

dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as 

suas respectivas fontes. § 1° Os cadastros e dados de consumidores 

devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil 

compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a 

período superior a cinco anos. § 2° A abertura de cadastro, ficha, registro 

e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao 

consumidor, quando não solicitada por ele.(grifei) Assim, a providência 

prevista no art. 43, § 2º, do CDC tem a finalidade de possibilitar ao 

consumidor, indicado como devedor, a contestação da dívida, 

comprovação do pagamento ou, ainda, sua quitação antes da efetivação 

do registro negativo. No caso, verifica-se que a requerida Serasa 

Experian comprovou ter encaminhado a notificação à autora, no endereço 

constante nas informações enviada ao banco de dados pelo credor. 

Registra-se que não compete a mantenedora do cadastro de inadimplentes 

verificar a veracidade das informações que lhe são fornecida, consoante 

pacífico entendimento jurisprudencial, observe: “RECURSOS DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE 
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NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 42, §2º, DO CDC – ENVIO COMPROVADO – 

ENDEREÇO INDICADO PELA INSTITUIÇÃO CREDORA – ATO ILÍCITO NÃO 

CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTENTE - PRECEDENTES – 

RECURSOS CONHECIDOS - UM PROVIDO E OUTRO PREJUDICADO.1. O 

artigo 43, § 2º, do CDC expressamente prevê que a “abertura de cadastro, 

ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada 

por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”; assim, de 

acordo com a legislação vigente, a comunicação deve ser realizada 

previamente à inscrição do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplentes, a fim de oportunizar ao mesmo o pagamento imediato da 

dívida, a retificação de dados ou, ainda, as providências necessárias a 

evitar situações constrangedoras.2. A comunicação do consumidor tem 

que ser prévia à inscrição e é de obrigação do órgão responsável pela 

manutenção do cadastro, e não do credor (STJ, Súmula n. 359).3. A 

obrigação do órgão de restrição ao crédito se restringe à notificação do 

devedor no endereço indicado pelo credor, não sendo sua incumbência a 

averiguação dos dados apresentados pela parte interessada na 

negativação.4. Acolhida a tese do primeiro apelante resta prejudicada a 

análise do recurso interposto pelo segundo apelante”. (TJMT, SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 28/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017). Desta feita, estando 

devidamente comprovado o envio da notificação ao endereço informado 

com credor, não há que se falar em prática de ato ilícito pelo empresa 

requerida Serasa Experian. - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de declarar 

a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenar a parte 

requerida, TELEMAR NORTE LESTE S/A, ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados ao autor, 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 Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código 

de Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o trânsito em 

julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 20 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-57.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

LUZIA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000182-57.2018.8.11.0033 AUTOR: LUZIA MENDES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Indenização por Danos Morais, formulada por LUZIA MENDES DA SILVA, 

em face de BANCO BRADESCO S.A, em que a parte autora sustenta 

sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de seus dados 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega ser indevido ante 

a ausência de contratação. A requerida apresentou contestação 

sustentando, a ausência do interesse de agir, e no mérito postulou pela 

improcedência da inicial. Inicialmente, passo a analisar a preliminar arguida. 

- Ausência de interesse de agir Analisando os autos restam presentes os 

requisitos do interesse de agir necessários ao regular e válido 

processamento do feito, quais sejam: utilidade e necessidade da demanda, 

sendo aquele caracterizado pela possibilidade de um resultado prático 

favorável e este a necessidade de ingressar em Juízo. Destarte, rejeito a 

preliminar arguida. Superada a preliminar, passo a analise do mérito da 

demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Ab initio, 

destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. No caso, restou incontroverso a inscrição dos dados da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida junto a requerida no 

valor de R$ 888,81 (oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e um 

centavos). Ocorre que a autora assevera a ilegitimidade da dívida ao 

argumento de que jamais manteve qualquer negócio jurídico com a 

requerida. A requerida, por sua vez, embora sustente a existência da 

dívida, não acostou nenhum documento que corrobore suas alegações, 

ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. Registra que 

incumbe a requerida demonstrar, por meio de prova idônea, a origem do 

débito apontado como devido, conforme prevê o art. 373, II do CPC e o art. 

14, §3º, II do CDC, até mesmo porque, esse meio de prova não está ao 

alcance do autor. Nesse sentido, trago a baila os seguintes julgados: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE VALORES 

NÃO CONTRATADOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CESSÃO 

DO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ORIGEM DOS 

DÉBITOS – ÔNUS DA EMPRESA REQUERIDA – DÍVIDA INEXISTENTE – ATO 

ILÍCITO CONFIGURADO – AUSENCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MERO ABORRECIMENTO - 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mesmo nos casos de cessão de 

crédito (CC, art. 286), incumbe à requerida demonstrar, por meio de prova 

idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, além de comprovar 

que o suposto devedor realmente contratou os valores cobrados, 

conforme prevê o art. 373, II do CPC e o art. 14, §3º, II do CDC, mesmo 

porque, esse meio de prova não está ao alcance da autor ou de qualquer 

outra pessoa, senão da empresa que mantem o registro de todos os 

contratos e dados dos usuários. 2. A indenização por dano moral, que 

encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 

do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato 

ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo 

sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à 

psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário. 2. A simples 

cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral 

indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de 

serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, 

não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade do 

autor, que sequer realizou o pagamento da cobrança.” (TJMT, Ap 

169038/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017) 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CESSÃO DE CRÉDITO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – 

RAZOABILIDADE DO QUANTUM - RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL - APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 54/STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO 

(SÚMULA 362-STJ) SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Ausente prova de da origem da dívida e da relação jurídica, é indevida a 

inscrição do nome do devedor nos cadastrados de restrição de crédito. O 

quantum da indenização por dano moral deve observar as peculiaridades 

do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e mantido 

quando atendidos tais princípios. “Nos valores arbitrados, a título de 

indenização, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso 

de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ) e a correção 

monetária a partir da sentença (Súmula 362- STJ).” (Ap 38659/2017, DES. 
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SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

10/05/2017, Publicado no DJE 16/05/2017). (TJMT, Ap 180554/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017) Desta 

feita, comprovada a inscrição indevida dos dados da autora nos órgãos 

de proteção ao crédito, o que torna nítida sua responsabilidade. 

Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos 

reclamados e sua quantificação correlata. - Dano moral 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. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição nominal e se a 

prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem clara nos 

autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme 

resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e 

corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos morais 

abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de 

um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à 

reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na 

realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente 

a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes 

à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está 

integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há 

como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, 

no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

a restrição nominal, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera 

induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto 

devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo 

este conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, 

emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé 

sobre o qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na 

oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria 

firmou-se no sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, 

cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo 

para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte 

do ofensor. É certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral 

puro não pode ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, 

nem tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas 

físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, fiando-se na 

impunidade. 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. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem 

como condenar a parte requerida, BANCO BRADESCO S/A, ao pagamento 

de indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Por conseguinte, 

declaro resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a ré 

em custas e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para interposição 

de eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio 

Claro/MT, 30 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-05.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DITADI (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))
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PROCESSO N. 1000179-05.2018.8.11.0033 AUTOR: LUZIA DITADI 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A SENTENÇA Visto, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, 

formulada por LUZIA DITADI, em face de TELEFONICA DATA S.A, em que 

a parte autora sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição 

indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que 

alega ser indevido ante a ausência de contratação. Tratando-se de 

matéria exclusivamente de direito, resta desnecessário a produção de 

outras provas, razão pela qual passo a analise do mérito da demanda. No 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, especialmente no que diz respeito à integral reparação dos 

danos morais e materiais a serem apurados. As normas do Código de 

Defesa do Consumidor são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor toda 

pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como 

destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 108,87 (cento e oito reais e 

oitenta e sete centavos). Analisando os autos, verifico que a requerida 

não acostou nenhum documento que comprovasse a origem da dívida. A 

requerida, por sua vez, sustenta a existência do débito acostando telas de 

sistema apresentadas, com o fim de corroborar as alegações. Todavia, 

como é sabido, tais telas são inservíveis para tal fim, uma vez que 

produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas. Nesse sentido, 

colaciono os seguintes julgados: “RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 

(PIC) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA 

REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS 

MOLDES DO ART. 333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO 

POSSUEM O CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROVAS 

PRODUZIDAS UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso 

provido. Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade 

de votos, conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar provido, nos 

exatos termos do voto” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0014806-97.2014.8.16.0173/0 -Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende 

Castanho - - J. 14.09.2015). “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA 
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INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. Na ausência de comprovação 

efetiva quanto à existência de parcelas sem pagamento, temse como 

inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida a anotação do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de um 

inadimplemento que não pode lhe ser imputado. Anotese que os 

documentos juntados aos autos são telas sistêmicas unilaterais da 

instituição financeira inaptas a comprovar o número de parcelas 

contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. 

Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não conhecido. Ante 

o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, NÃO 

CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTOo 

recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael Luis 

Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Registra-se, ainda, que a fatura 

telefônica, acostada pela parte ré, emitida em nome do autor, por si só, 

não comprova a contrato do plano controle, tampouco a utilização do 

serviço pela parte autora. Desta feita, restou comprovada a qualidade, 

indevida, da cobrança realizada pela requerida em face da parte autora, o 

que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral 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. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a restrição nominal, a par de possíveis 

efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. 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. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). - Do Pedido Contraposto O artigo 31 da Lei 

9.099/95 dispõe acerca da possibilidade de formulação de pedido 

contraposto, nos seguintes termos: É lícito ao réu, na contestação, 

formular pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos que 

constituem objeto da controvérsia. Não obstante os argumentos expostos, 

compulsando os autos não restou devidamente comprovado a contratação 

do serviço cobrado pela requerida, razão pela qual forçoso é a 

improcedência do pedido contraposto. Ainda, não comprovada a litigância 

de má-fé da parte autora, deixo de considerá-la, como requer a requerida. 

- DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem 

como condenar a parte requerida, TELEFONICA BRASIL S/A, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Com relação ao 

pedido contraposto, julgo-o improcedente nos termos acima expostos. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 30 de julho de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-73.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONIS DO ESPIRITO SANTO SIGNATO (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS: 1000168-73.2018.8.11.0033 REQUERENTE: MARCONIS DO 

ESPIRITO SANTO SIGNATO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, ajuizada por MARCONIS DO ESPIRITO 

SANTO SIGNATO, em face do BANCO BRADESCO S.A, em que a parte 

autora sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição 

indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que 

alega inexistir face à ausência de vínculo jurídico entre as partes. Postula, 

ao final, pela condenação da requerida em dano morais. Em sede de 

contestação, o requerido sustentou preliminarmente o indeferimento da 

petição inicial e a prescrição, e no mérito postulou pela improcedência da 

inicial. Inicialmente passo a analisar a preliminar argüida pela requerida. - 

Indeferimento da inicial Postula a requerida pelo indeferimento da inicial, 

argumento a ausência de extrato oficial do SERASA/SPC e comprovante 

de residência em seu nome. Analisando os autos, verifico que a autora 

acostou documento que comprova a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Ademais, o comprovante de endereço encontra-se no 

nome da genitora do autor, conforme se afere dos documentos acostados 

junto com a inicial. Não obstante os argumentos expostos requerido, 

verifico que a inicial foi instruída com todos os documentos, razão pela 

qual afasto a preliminar arguida. Superada a preliminar, passo a analise do 

mérito da demanda. - Prescrição Aduz o banco réu que o direito do autor 

encontra-se prescrito haja vista que o seu nome foi negativado em 

18/10/2013 e a presente ação foi ajuizada somente no dia maio/2018, 

portanto, após decorrido o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do 

Código Civil para a pretensão de reparação civil. Em que pese os 
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argumentos expostos, a norma disposta no art. 189 do Código Civil 

estabelece que: "violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual 

se extingue pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206". 

Contudo, o início da fluência do prazo prescricional decorre não da 

violação a um direito subjetivo, mas, sim, do conhecimento da violação pelo 

seu respectivo titular. Assim, tem-se que, no caso dos autos, o termo 

inicial do prazo prescricional é a data na qual o autor teve ciência de que o 

seu nome encontrava-se registrado nos órgãos de proteção ao crédito, e 

não a data daquela negativação, como afirma o banco réu. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRESCRIÇÃO TRIENAL - ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO 

INICIAL - CIÊNCIA DO EVENTO DANOSO - INOCORRÊNCIA - DANOS 

MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO AVISO DE CESSAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE 

PAGAMENTO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 333, II, 

/CPC/73 - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL PRESUMIDO - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO - ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REQUISITOS NÃO 

PREENCHIDOS. À pretensão de reparação civil aplica-se o prazo 

prescricional de três anos, consoante disposição prevista no art. 206, § 

3º, V, do Código Civil. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é 

a data em que o titular do direito teve ciência do evento danoso. Incumbe à 

parte ré, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, comprovar a existência de 

prévio aviso acerca da cessação dos descontos na folha de pagamento 

do autor, referente às parcelas de contrato de empréstimo consignado, de 

forma a tornar legítima a inscrição do nome daquele em cadastro de 

inadimplentes, por se tratar de prova negativa. A inscrição indevida em 

serviço de proteção ao crédito configura dano moral presumido, que 

prescinde de prova. A indenização por dano moral deve ser arbitrada 

segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, 

observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se 

preste a atender ao caráter punitivo da medida e à recomposição dos 

prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. A 

busca da tutela jurisdicional não pode ser encarada como litigância 

temerária”. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.028906-4/001, Relator(a): 

Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/08/2016, publicação da súmula em 17/08/2016) Desta feita, tendo em 

vista que o autor alega que somente teve ciência da negativação do seu 

em abril de 2018, e tendo a presente ação sido ajuizada em 02/05/2018, 

não se há de falar em prescrição. No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado procedente. Inicialmente, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Verifica-se no caso em análise que é 

incontroversa a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito no valor de R$ 58,57 (cinquenta e oito reais e cinquenta e sete 

centavos). Por outro lado, vislumbro que a parte requerida não juntou 

qualquer documento que comprovasse a realização do negócio jurídico 

que motivou a inserção dos dados do autor nos órgão de proteção ao 

crédito, ônus que lhe competia e que não se desincumbiu. Assim, não há 

provas de que houve efetivamente vínculo jurídico firmado entre as partes. 

Desta feita, restou comprovada a qualidade, indevida, da cobrança 

realizada pela requerida em face da parte autora, o que torna nítida sua 

responsabilidade. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à 

análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. - Dano moral 

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. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento juntado na inicial 

demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito e a ausência da juntada do documento na contestação demonstra 

a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as partes, 

conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real negócio 

jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se conclui que 

a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma indevida. Tenho 

que a negativação indevida do nome do autor ocasiona danos morais in re 

ipsa. Registra-se que a anotação restritiva preexistente está sendo objeto 

de discussão judicial, de modo que não se aplica a Súmula 385 do STJ. 

Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos 

seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou 

demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi indevida a inscrição no 

cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, prescindível ou não, 

encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é averiguar a 

ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 
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crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem 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). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) 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. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos; - condenar a parte 

requerida, BANCO BRADESCO S/A, ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, 

declaro resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 31 

de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-52.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI VIEIRA CAETANO (REQUERENTE)

LUCIVANE MINUSCULI BASSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

Certifico que em consonância com o r. despacho de ID. Designo audiência 

de conciliação para o dia 06 de novembro de 2018, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-47.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000118-47.2018.8.11.0033 AUTOR: SONIA APARECIDA 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Visto, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por 

Danos Morais, formulada por SONIA APARECIDA DA SILVA, em face de 

VIVO S/A, em que a parte autora sustenta sofrimento por dano moral em 

virtude da inscrição indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao 

crédito, por débito que alega ser indevido ante a ausência de contratação. 

Em sede de contestação a requerida, sustentou preliminarmente a 

ausência de documento indispensável para o processamento do feito. No 

mérito alegou a legitimidade do débito e a inexistência de danos morais, 

postulando, ao final, pela procedência da inicial. Inicialmente, passo a 

analisar as preliminares arguida. - Ausência de documento indispensável. 

Não obstante os argumentos expostos requerido, verifico que a inicial foi 

instruída com todos os documentos, razão pela qual afasto a preliminar 

arguida. Superada a preliminar, passo a analise do mérito da demanda. No 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, especialmente no que diz respeito à integral reparação dos 

danos morais e materiais a serem apurados. As normas do Código de 

Defesa do Consumidor são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor toda 

pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como 

destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 161,31 (Cento e sessenta e 

um reais e trinta centavos). Ocorre que a requerida sustenta que o débito 

é oriundo do inadimplemento de faturas da linha telefônica cadastrada em 

nome da autora. Todavia, não acostou nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Desta feita, não obstante as alegações da 

requerida, inexiste nos autos qualquer comprovação da efetiva 

contratação do serviço telefonia móvel pelo autor, tampouco da utilização 

deste serviço. Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas 

do negócio jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do call 

center, uma vez que afirma a existência de contrato verbal. Entretanto, 

embasou suas alegações somente em cópias das telas dos sistemas de 

atendimento, as quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL – 
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AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – FATURAS INADIMPLIDAS – 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS 

UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – 

MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não 

se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização 

por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido 

pelo consumidor. Precedentes do STJ. As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia fixa. A indenização por dano moral 

decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com 

parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT, Ap 

27248/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) Destarte, inexistindo prova da efetiva contratação do serviço 

de telefonia móvel pela parte autora, vislumbro a inscrição dos dados do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito, como ato ilícito. Constatada, 

então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e 

sua quantificação correlata. - Dano moral 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. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a restrição nominal, a par de possíveis 

efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. 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. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). - Do Pedido Contraposto O artigo 31 da Lei 

9.099/95 dispõe acerca da possibilidade de formulação de pedido 

contraposto, nos seguintes termos: É lícito ao réu, na contestação, 

formular pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos que 

constituem objeto da controvérsia. Não obstante os argumentos expostos, 

compulsando os autos não restou devidamente comprovado a contratação 

do serviço cobrado pela requerida, razão pela qual forçoso é a 

improcedência do pedido contraposto. Ainda, não comprovada a litigância 

de má-fé da parte autora, deixo de considerá-la, como requer a requerida. 

- DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem 

como condenar a parte requerida, VIVO S/A, ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Com relação ao pedido 

contraposto, julgo-o improcedente nos termos acima exposto. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido em branco e certificando o trânsito em julgado, arquivem-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

29 de junho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61175 Nr: 2266-53.2015.811.0033

 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: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO RIBEIRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOUSEMAN THOMAZ 

AGUILARI - OAB:16.635/MT, JOSÉ ROBESON TEIXEIRA RAIMUNDO - 

OAB:20.192/O/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

 Visto.

Defiro a cota ministerial de fls. 133/135 para determinar a intimação do 

advogado constituído nos autos nos termos requeridos pelo representante 

do Ministério Público Estadual, devendo o nobre causídico manifestar-se 

nos autos no prazo de 10 (dez) dias.

Após, tornem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 081/2018-DF - O Doutor Marcos André da Silva, MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal nesta Comarca de Vila Rica, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc 

...CONSIDERANDO o atentado ocorrido contra o Magistrado desta 

Comarca, Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva, nas dependências do 

Fórum desta Comarca; R E S O L V E:Suspender o expediente forense 
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nesta Comarca, a partir das 15h (horário oficial de Mato Grosso).P. R. 

Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.Vila Rica - MT, 01 de outubro de 2018.Marcos 

André da Silva Juiz de Direito e Diretor do Foro -Em Substituição Legal

PORTARIA Nº 082/2018-DF - O Doutor Marcos André da Silva, MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal nesta Comarca de Vila Rica, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc 

...CONSIDERANDO o atentado ocorrido nesta Comarca contra o 

Magistrado, Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva, nas dependências 

deste Fórum;CONSIDERANDO que ainda não houve a remoção do corpo 

do agressor pela POLITEC, bem como, que a perícia no local dos fatos 

encontra-se em andamento no gabinete/sala de audiências onde ocorreu o 

atentado;CONSIDERANDO que todos os servidores desta Comarca 

encontram-se abalados emocionalmente; R E S O L V E:Art. I - Suspender 

o expediente forense nesta Comarca, no dia 02/10/2018.Art. II – 

Estabelecer a prorrogação dos prazos processuais que vencerem nesta 

data, para o primeiro dia útil subsequente, qual seja, dia 03/10/2018 

(quarta-feira);P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.Vila Rica - MT, 01 de 

outubro de 2018.Marcos André da Silva - Juiz de Direito e Diretor do Foro - 

Em Substituição Legal

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57828 Nr: 1642-90.2018.811.0035

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PL PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA, BASF 

AGRICULTURAL SOLUTIONS US LLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA BIRAL V. DA CUNHA 

MARTINS - OAB:246.397/SP, CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT, MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - 

OAB:182.514/SP, TATIANA TIBERIO LUZ - OAB:196959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para qwue providencie o preparo, visando 

a expedição de carta precatória de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37424 Nr: 238-09.2015.811.0035

 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: VERA LÚCIA BESSA DE CARVALHO

 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 a parte autora para intimá-la do 

desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57828 Nr: 1642-90.2018.811.0035

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PL PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA, BASF 

AGRICULTURAL SOLUTIONS US LLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA BIRAL V. DA CUNHA 

MARTINS - OAB:246.397/SP, CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT, MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - 

OAB:182.514/SP, TATIANA TIBERIO LUZ - OAB:196959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o oficial de justiça providenciou a entrega da coleta 

realizada, nesta data, estando à disposição do Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57828 Nr: 1642-90.2018.811.0035

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PL PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA, BASF 

AGRICULTURAL SOLUTIONS US LLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA BIRAL V. DA CUNHA 

MARTINS - OAB:246.397/SP, CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT, MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - 

OAB:182.514/SP, TATIANA TIBERIO LUZ - OAB:196959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste sobre o pedido de 

complementação de diligência solicitado pelo oficial de justiça na REF. 18.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33929 Nr: 24-52.2014.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAN FERREIRA LIMA LUCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao patrono do requerido, para 

que manifeste-se, informando se há interresse na participação do 

denunciado na audiência designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12870 Nr: 85-49.2010.811.0035

 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: Aruanna Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avon Cosmesticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407/SP, Rodrigo Nunes - OAB:144766/SP

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao requerido para intimá-lo do 

inteiro teor da decisão de fl.267 a saber:Código 12870DESPACHOVistos 

em correição.Chamo o feito à ordem a fim de sanar erro material no 

despacho proferido à fl. 266 dos autos.

Assim retifico o retro despacho de fl. 266 nos seguintes 

termos:Considerando-se a existências de saldo remanescente no valor de 

R$ 625,22 (seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos), 

intime-se a parte executada para que efetue o pagamento do valor 

remanescente da dívida no prazo de 15 (quinze) dias. Esgotando-se o 

prazo sem que haja pagamento do débito, tornem-se conclusos para as 

deliberações pertinentes.No mais, expeça-se alvará de levantamento do 

valor incontroverso depositado à fl. 184 em favor do exequente.Às 

providências.Cumpra-se.Alto Garças, 27 de setembro de 2018.LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50468 Nr: 2143-67.2018.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JGDS, ASDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 
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OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o réu Valter Ferreira de Oliveira para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, contestar o pedido.

Proceda-se ao estudo psicossocial do caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50529 Nr: 2189-56.2018.811.0092

 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): DANILO LOPES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a dívida, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% 

(dez por cento), no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. (Art. 829 

do NCPC).

O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do art. 827, 

§1º, do Novo Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no 

prazo declinado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade.

Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem, 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do 

Código de Processo Civil.

As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de 

férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis, mesmo antes das 6 e 

depois das 20 horas, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal.

Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à 

execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do art. 231, do Novo Código de Processo Civil.

Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por 

cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês.

Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a opção pelo parcelamento 

importa renúncia ao direito de opor embargos, e o não pagamento de 

qualquer das prestações acarretará o vencimento das prestações 

subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício 

dos atos executivos, bem como a imposição de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações não pagas. (Art. 916, §§ 5º e 6º, do 

NCPC).

Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, 

mediante o recolhimento das respectivas taxas, se for o caso, o 

exequente poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 828, que servirá também aos fins previstos no 

art. 782, §3º, todos do Novo Código de Processo Civil.

Expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos, no 

prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50552 Nr: 2203-40.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRENTE COMÉRCIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EIRELI 

- EPP, Juizo da 2ª Vara da Comarca de Olímpia- SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bela Vista Agrícola Ltda, Juizo da Comarca de 

Alto Taquari-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON DA SILVA ALMEIDA - 

OAB:271721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 50552

Tendo em vista a certidão de fls.10, INTIME-SE a parte autora, via DJE, 

para que recolha as custa e taxas judiciais.

Após, retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50550 Nr: 2201-70.2018.811.0092

 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: IRENE CARDOSO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA - 

OAB:216936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 50550

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO 

DOENÇA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA ajuizada 

por Irene Cardoso de Lima em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, que é portadora de Escoliose ou tecnicamente de Transtornos de 

discos lombares, transtorno de discos cervicais e Estenoses da coluna 

vertebral, respectivamente codificadas nos seguintes CIDS: M 51.0, M 50.0 

e M 48.0 desde o ano de 2013.

Informa que realizou pericia junto ao requerido, lhe sendo concedido o 

benefício pela incapacidade que perdurou até 30/09/2017, sendo então 

cancelado.

Relata que voltou a requerer o benefício em 14/03/2018, porém, lhe foi 

negado sob a justificativa da inexistência de incapacidade.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/52.

Vieram os autos conclusos.

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 Novo 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.

No caso dos autos, não vislumbro a presença dos seus pressupostos 

autorizadores, ao menos neste momento processual.

É que a tutela almejada antecipadamente na inicial está a demandar análise 

dos elementos de prova em sede de cognição exauriente, ou seja, 

baseada em juízo de certeza a ser proferido após a angularização 

processual e formação do contraditório, razão pela qual impõe-se o 

indeferimento da tutela antecipada pleiteada.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, para 

restabelecer o Benefício previdenciário – Auxílio Doença em favor da 

parte requerente.

I - Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo 

legal (artigo 183 do CPC), com as advertências legais.

II) 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 
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conclusiva a todos os quesitos apresentados. (Arts. 465, 466 e 473, do 

CPC).

III) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte 

reais), especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de Município com 

baixa população.

 IV) CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e local para 

realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para efetuar as 

intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e dos 

quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais do 

periciando.

 V) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (art. 477, § 1º, do 

CPC).

 VI) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50533 Nr: 2195-63.2018.811.0092

 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: Douglas Júnior Turchetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cofco Internacional Fertilizantes S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à 

requerida que providencie a entrega de 370 (trezentos e setenta) Big Bag 

do fertilizante MAP (Mono-Amônio-Fosfato) – 11/52/00, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, na propriedade rural do requerente, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Cite-se e Intime-se a 

requerida para cumprimento da liminar.Após, nos termos do artigo 334 e 

parágrafos do Código de Processo Civil/2015 e do Provimento nº. 09/2016 

do Conselho da Magistratura deste Estado, determino a remessa deste 

feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC 

desta Comarca, conforme Portaria nº. 009/2014 – NPMCSC-PRES, para 

designação de sessão de conciliação/mediação, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.Intime-se a 

parte ré para que compareça à audiência acompanhada de advogado ou 

defensor público, consignando que o termo inicial para apresentação da 

contestação observará o disposto no 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. 344 do NCPC. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para que compareceram à audiência, nos termos do artigo 334, §§ 3º e 9º 

do NCPC. Caso seus interesses sejam defendidos pelo Ministério Público 

ou pela Defensoria Pública, intime-a pessoalmente.Saliento que o não 

comparecimento injustificado das partes à audiência de 

conciliação/mediação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça 

e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado, 

conforme prevê o § 8º do artigo 334 do NCPC.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36972 Nr: 219-89.2011.811.0084

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLSAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVB-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentin Peron - 

OAB:7524/MT

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para intimação da parte autora para recolhimento das 

diligências do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46606 Nr: 272-65.2014.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edines Campelo Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT/13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para intimação da parte autora para recolhimento das 

diligências do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

Comarca de Araputanga

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº. 35/2018-DF

 O Excelentíssimo Senhor Doutor Renato José de Almeida Costa Filho, MM 

Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Araputanga, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor João Henrique, Matrícula 5364, designado 

Gestor Judiciário Substituto, da Secretaria da Vara/Juizado, est á afastado 

de suas funções por motivo de Licença Médica, no período de 24/09/2018 

a 22/11/2018.

 RESOLVE:

 Designar Mario Henrique de Almeida, matrícula 32589, Técnico Judiciário 

PTJ, para exercer, a função de Gestor Judiciário Substituto, da Secretaria 

da Vara/Juizado, no período de 24/09/2018 a 22/11/2018.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

 Araputanga-MT, 0 2 de outubro de 2018.

 Renato José de Almeida Costa Filho

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99746 Nr: 1312-84.2018.811.0038

 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: Elio Santana dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agda Alana Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delair Teixeira de Alcântara - 

OAB:MT - 15351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca do laudo psicossocial juntado aos autos 

no dia 28/9/2018, ref. 50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24583 Nr: 618-96.2010.811.0038

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir de Freitas Barbosa

 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, CONHEÇO DOS EMBARGOS e os ACOLHO para, com base 

nos fundamentos acima expostos, SANAR A OMISSÃO e INDEFERIR o 

pedido de condenação do advogado da parte exequente por litigância de 

má-fé, pois não restaram comprovadas nos autos as hipóteses previstas 

no art. 17 do CPC/NCPC, art. 80.No restante a sentença permanece tal 

como está lançadaApós o decurso do prazo recursal da parte 

sucumbente, certifique o trânsito em julgado da sentença de fls. 125/126 

e, não sendo hipótese de remessa necessária/duplo grau obrigatório – 

CPC, art. 745 e ss./NCPC, art. 496 e ss. -, certifique, a fim de que seja 

d a d o  o  p r o s s e g u i m e n t o  d o  n e c e s s á r i o  a o 

pagamento/adimplemento.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PJE”.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101031 Nr: 1849-80.2018.811.0038

 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: REdS, LEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Isso posto, considerando que em havendo transação/acordo o 

exame do magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os 

quais, se houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito 

que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado por ROSIMAR EVANGELISTA 

DOS SANTOS e ADRIANO ALVES PEREIRA.Em consequência, tendo a 

homologação efeito de sentença entre as partes, DECIDO o processo, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 269, inciso III do Código 

de Processo Civil/artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.Diante de pedido expresso de desconto em folha de 

pagamento/averbação em folha de pagamento da importância de 

prestação alimentícia e for(em) o(s) devedor(es)/executado(s) funcionário 

público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à 

legislação do trabalho, DETERMINO que oficie, com o nome e o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do exequente e do executado, 

a importância a ser descontada mensalmente, o tempo de sua duração e a 

conta na qual deve ser feito o depósito, e o enviando diretamente à 

autoridade, à empresa ou ao empregador, para que esse faça, sob pena 

de crime de desobediência – CP, art. 330 -, o desconto a partir da primeira 

remuneração posterior do(s) devedor(es)/executado(s), a contar do 

protocolo do ofício – NCPC, art. 529, caput e §§ 1º e 2º.(...) Condeno a(s) 

parte(s) no pagamento das taxas, despesas e custas processuais pro 

rata, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade(...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-48.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO NETO DE SOUZA (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000449-48.2017.8.11.0038 REQUERENTE: FRANCISCO NETO DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por FRANCISCO 

NETO DE SOUZA em face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o referido documento não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. Passo 

a análise do mérito. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 

em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade 

da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos 

que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando apenas tela 

de seu sistema, e supostas faturas produzidas unilateralmente A 

requerida não anexou contrato, gravação, ou qualquer documento capaz 

de comprovar suas alegações. Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. Ao lado disso, não se aplica 

a súmula 385 do STJ no presente caso, haja vista que, a negativação que 

pesa sob o nome da parte autora está sendo discutida judicialmente 

preexistente (Autos nº 1000448-63.2017.8.11.0038). Nesse sentido, tem 

manifestado as Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ. SUPOSTA 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA POSTULANDO A 

REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. CABÍVEL. NA ESPÉCIE, TRATA-SE DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE FRAUDE, PORTANTO, A 

CONTROVÉRSIA SE ENCONTRA FORA DO ÂMBITO DA SÚMULA 385 DO 

STJ. CONQUANTO A INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES SEJAM UM DIREITO SUBJETIVO DA ENTIDADE CREDORA, 

NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO, ESTA INSCRIÇÃO DEVE TER 

ORIGEM REAL, O QUE NÃO SE DEMONSTROU NO CASO EM TELA. 

CABERIA A RÉ PROVAR A OCORRÊNCIA DA CULPA EXCLUSIVA DA 

VÍTIMA, QUAL SEJA, A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO EM NOME DA 

AUTORA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SEQUER TROUXE AOS 

AUTOS QUALQUER CONTRATO, SEJA ASSINADO PELA AUTORA, SEJA 

POR OUTRA PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. (TJ-RJ - APL: 

00315620920118190205 RJ 0031562-09.2011.8.19.0205, Relator: DES. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 

17/12/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/12/2014) Via de consequência procede à pretensão de 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos 

restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o 

dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua 

ocorrência. Nessa senda, a sistemática da responsabilidade civil nas 
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relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. O contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. 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. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE 

SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do registro/banco de 

inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente ação, caso 

necessário, mediante a expedição de ofício. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA 

do débito discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que 

exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a 

título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-48.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO NETO DE SOUZA (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000449-48.2017.8.11.0038 REQUERENTE: FRANCISCO NETO DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por FRANCISCO 

NETO DE SOUZA em face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o referido documento não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. Passo 

a análise do mérito. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 

em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade 

da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos 

que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando apenas tela 

de seu sistema, e supostas faturas produzidas unilateralmente A 

requerida não anexou contrato, gravação, ou qualquer documento capaz 

de comprovar suas alegações. Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. Ao lado disso, não se aplica 

a súmula 385 do STJ no presente caso, haja vista que, a negativação que 

pesa sob o nome da parte autora está sendo discutida judicialmente 

preexistente (Autos nº 1000448-63.2017.8.11.0038). Nesse sentido, tem 

manifestado as Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ. SUPOSTA 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA POSTULANDO A 

REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. CABÍVEL. NA ESPÉCIE, TRATA-SE DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE FRAUDE, PORTANTO, A 

CONTROVÉRSIA SE ENCONTRA FORA DO ÂMBITO DA SÚMULA 385 DO 

STJ. CONQUANTO A INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES SEJAM UM DIREITO SUBJETIVO DA ENTIDADE CREDORA, 

NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO, ESTA INSCRIÇÃO DEVE TER 

ORIGEM REAL, O QUE NÃO SE DEMONSTROU NO CASO EM TELA. 
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CABERIA A RÉ PROVAR A OCORRÊNCIA DA CULPA EXCLUSIVA DA 

VÍTIMA, QUAL SEJA, A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO EM NOME DA 

AUTORA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SEQUER TROUXE AOS 

AUTOS QUALQUER CONTRATO, SEJA ASSINADO PELA AUTORA, SEJA 

POR OUTRA PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. (TJ-RJ - APL: 

00315620920118190205 RJ 0031562-09.2011.8.19.0205, Relator: DES. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 

17/12/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/12/2014) Via de consequência procede à pretensão de 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos 

restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o 

dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua 

ocorrência. Nessa senda, a sistemática da responsabilidade civil nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. O contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. 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. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE 

SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do registro/banco de 

inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente ação, caso 

necessário, mediante a expedição de ofício. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA 

do débito discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que 

exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a 

título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-48.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO NETO DE SOUZA (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000449-48.2017.8.11.0038 REQUERENTE: FRANCISCO NETO DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por FRANCISCO 

NETO DE SOUZA em face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o referido documento não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. Passo 

a análise do mérito. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 

em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade 

da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos 

que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando apenas tela 

de seu sistema, e supostas faturas produzidas unilateralmente A 

requerida não anexou contrato, gravação, ou qualquer documento capaz 

de comprovar suas alegações. Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. Ao lado disso, não se aplica 

a súmula 385 do STJ no presente caso, haja vista que, a negativação que 
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pesa sob o nome da parte autora está sendo discutida judicialmente 

preexistente (Autos nº 1000448-63.2017.8.11.0038). Nesse sentido, tem 

manifestado as Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ. SUPOSTA 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA POSTULANDO A 

REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. CABÍVEL. NA ESPÉCIE, TRATA-SE DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE FRAUDE, PORTANTO, A 

CONTROVÉRSIA SE ENCONTRA FORA DO ÂMBITO DA SÚMULA 385 DO 

STJ. CONQUANTO A INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES SEJAM UM DIREITO SUBJETIVO DA ENTIDADE CREDORA, 

NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO, ESTA INSCRIÇÃO DEVE TER 

ORIGEM REAL, O QUE NÃO SE DEMONSTROU NO CASO EM TELA. 

CABERIA A RÉ PROVAR A OCORRÊNCIA DA CULPA EXCLUSIVA DA 

VÍTIMA, QUAL SEJA, A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO EM NOME DA 

AUTORA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SEQUER TROUXE AOS 

AUTOS QUALQUER CONTRATO, SEJA ASSINADO PELA AUTORA, SEJA 

POR OUTRA PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. (TJ-RJ - APL: 

00315620920118190205 RJ 0031562-09.2011.8.19.0205, Relator: DES. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 

17/12/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/12/2014) Via de consequência procede à pretensão de 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos 

restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o 

dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua 

ocorrência. Nessa senda, a sistemática da responsabilidade civil nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. O contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. 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. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE 

SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do registro/banco de 

inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente ação, caso 

necessário, mediante a expedição de ofício. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA 

do débito discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que 

exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a 

título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-71.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR LONGHI (REQUERENTE)

NELCI ELIETE LONGHI (REQUERENTE)

ATILA SILVA GATTASS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AULUS LUIZ SANTOS DE SALLES GRACA (ADVOGADO(A))

HUDSON GUSTAVO REBOLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000247-71.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ANTENOR LONGHI, NELCI 

ELIETE LONGHI REQUERIDO: HUDSON GUSTAVO REBOLI Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

- em que, diante das peculiaridades do caso e necessidade de 

esclarecimentos outros, DETERMINO que designe AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO de acordo com a pauta da Juíza Leiga da 

Comarca, e intime as partes, com a ADVERTÊNCIA ao(s) requerente(s) de 

que o processo será extinto e esta parte condenada nas 

despesas/custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a 

qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos 

da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE –, bem como 

ao(s) requerido(s) de que, não comparecendo PESSOALMENTE, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os 

efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz – Lei 

n. 9.099/1995, art. 20. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese suso mencionada, far-se-á por 
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CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Eventuais testemunhas, até o máximo de 3 (três) para 

cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas 

pela parte que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou 

mediante esta, se assim for requerido na forma da Lei n. 9.099/1995, art. 

34 e§§. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 12 de agosto de 2018 - 17:14:19. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-71.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR LONGHI (REQUERENTE)

NELCI ELIETE LONGHI (REQUERENTE)

ATILA SILVA GATTASS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AULUS LUIZ SANTOS DE SALLES GRACA (ADVOGADO(A))

HUDSON GUSTAVO REBOLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000247-71.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ANTENOR LONGHI, NELCI 

ELIETE LONGHI REQUERIDO: HUDSON GUSTAVO REBOLI Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

- em que, diante das peculiaridades do caso e necessidade de 

esclarecimentos outros, DETERMINO que designe AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO de acordo com a pauta da Juíza Leiga da 

Comarca, e intime as partes, com a ADVERTÊNCIA ao(s) requerente(s) de 

que o processo será extinto e esta parte condenada nas 

despesas/custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a 

qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos 

da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE –, bem como 

ao(s) requerido(s) de que, não comparecendo PESSOALMENTE, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os 

efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz – Lei 

n. 9.099/1995, art. 20. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Eventuais testemunhas, até o máximo de 3 (três) para 

cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas 

pela parte que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou 

mediante esta, se assim for requerido na forma da Lei n. 9.099/1995, art. 

34 e§§. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 12 de agosto de 2018 - 17:14:19. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-11.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROBSON VIEIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000003-11.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ROBSON VIEIRA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

- em que, diante das peculiaridades do caso e necessidade de 

esclarecimentos outros, DETERMINO que designe AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO de acordo com a pauta da Juíza Leiga, e 

intime as partes, com a ADVERTÊNCIA ao(s) requerente(s) de que o 

processo será extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, 

quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências 

do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/1995 e 

Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE –, bem como ao(s) requerido(s) de que, 

não comparecendo PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz – Lei n. 9.099/1995, art. 20. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Eventuais testemunhas, 

até o máximo de 3 (três) para cada parte, comparecerão à audiência de 

instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido 

na forma da Lei n. 9.099/1995, art. 34 e§§. Cumpra, expedindo o 

necessário. Às providências. Araputanga-MT, 23 de julho de 2018 - 

08:37:22. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-11.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROBSON VIEIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000003-11.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ROBSON VIEIRA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

- em que, diante das peculiaridades do caso e necessidade de 

esclarecimentos outros, DETERMINO que designe AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO de acordo com a pauta da Juíza Leiga, e 

intime as partes, com a ADVERTÊNCIA ao(s) requerente(s) de que o 

processo será extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, 

quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências 

do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/1995 e 

Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE –, bem como ao(s) requerido(s) de que, 

não comparecendo PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz – Lei n. 9.099/1995, art. 20. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Eventuais testemunhas, 

até o máximo de 3 (três) para cada parte, comparecerão à audiência de 

instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido 

na forma da Lei n. 9.099/1995, art. 34 e§§. Cumpra, expedindo o 

necessário. Às providências. Araputanga-MT, 23 de julho de 2018 - 

08:37:22. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-36.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCELO BATISTA SANTIAGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 - em que, diante das peculiaridades do caso e necessidade de 

esclarecimentos outros, DETERMINO que designe AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO de acordo com a agenda da juíza leiga, e 

intime as partes, com a ADVERTÊNCIA ao(s) requerente(s) de que o 

processo será extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, 

quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências 

do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/1995 e 

Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE –, bem como ao(s) requerido(s) de que, 

não comparecendo PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz – Lei n. 9.099/1995, art. 20. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Eventuais testemunhas, 

até o máximo de 3 (três) para cada parte, comparecerão à audiência de 

instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido 

na forma da Lei n. 9.099/1995, art. 34 e§§. Ante a conexão entre os 

processos 1000410-51.2017.8.11.0038 e 1000411-36.2017.8.11.0038, 

determino que os autos sejam apensados para julgamento em conjunto. 

Cumpra, expedindo o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-36.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCELO BATISTA SANTIAGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 - em que, diante das peculiaridades do caso e necessidade de 

esclarecimentos outros, DETERMINO que designe AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO de acordo com a agenda da juíza leiga, e 

intime as partes, com a ADVERTÊNCIA ao(s) requerente(s) de que o 

processo será extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, 

quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências 

do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/1995 e 

Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE –, bem como ao(s) requerido(s) de que, 

não comparecendo PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz – Lei n. 9.099/1995, art. 20. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Eventuais testemunhas, 

até o máximo de 3 (três) para cada parte, comparecerão à audiência de 

instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido 

na forma da Lei n. 9.099/1995, art. 34 e§§. Ante a conexão entre os 

processos 1000410-51.2017.8.11.0038 e 1000411-36.2017.8.11.0038, 

determino que os autos sejam apensados para julgamento em conjunto. 

Cumpra, expedindo o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-28.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JULIO MARCELO DIAS (REQUERENTE)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS PEIXOTO RAIMUNDO (REQUERIDO)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010177-28.2016.8.11.0038 REQUERENTE: JULIO MARCELO DIAS 

REQUERIDO: MATHEUS PEIXOTO RAIMUNDO, DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 - em que, diante das 

peculiaridades do caso e necessidade de esclarecimentos outros, 

DETERMINO que designe AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO de 

acordo com a pauta da juíza leiga, e intime as partes, com a 

ADVERTÊNCIA ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto e esta 

parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 13 e 28 do 

FONAJE –, bem como ao(s) requerido(s) de que, não comparecendo 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz – Lei n. 9.099/1995, art. 20. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Eventuais testemunhas, até o máximo de 3 (três) para 

cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas 

pela parte que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou 

mediante esta, se assim for requerido na forma da Lei n. 9.099/1995, art. 

34 e§§. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 3 de setembro de 2018 - 11:40:38. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-28.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JULIO MARCELO DIAS (REQUERENTE)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS PEIXOTO RAIMUNDO (REQUERIDO)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010177-28.2016.8.11.0038 REQUERENTE: JULIO MARCELO DIAS 

REQUERIDO: MATHEUS PEIXOTO RAIMUNDO, DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 - em que, diante das 

peculiaridades do caso e necessidade de esclarecimentos outros, 
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DETERMINO que designe AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO de 

acordo com a pauta da juíza leiga, e intime as partes, com a 

ADVERTÊNCIA ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto e esta 

parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 13 e 28 do 

FONAJE –, bem como ao(s) requerido(s) de que, não comparecendo 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz – Lei n. 9.099/1995, art. 20. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Eventuais testemunhas, até o máximo de 3 (três) para 

cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas 

pela parte que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou 

mediante esta, se assim for requerido na forma da Lei n. 9.099/1995, art. 

34 e§§. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 3 de setembro de 2018 - 11:40:38. (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.: 68943 Nr: 1966-10.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA RODRIGUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu Advogado constituído, via Dje, para, querendo, manifestar-se 

acerca do laudo pericial jungido à ref.: 26, no prazo de 05 (cinco) dias. No 

ensejo, remetemos os presentes autos eletrônicamente à Autarquia 

Requerida para igual fim.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68816 Nr: 1914-14.2018.811.0026

 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: Celma Celestino Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu Advogado constituído, via Dje, para, querendo, manifestar-se 

acerca do laudo pericial jungido à ref.: 36, no prazo de 05 (cinco) dias. No 

ensejo, remetemos os presentes autos eletrônicamente à Autarquia 

Requerida para igual fim.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41862 Nr: 2098-77.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anilton Borges Caldeira, Adenilson Borges 

Caldeira, Adilson Borges Caldeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, Guilherme Frederico de Figueiredo Castro - 

OAB:10647/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, RECOLHER OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE QUE SE DÊ 

CUMPRIMENTO DA ORDEM DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EXPEDIDO NO BOJO 

DOS PRESENTES AUTOS.

SALIENTO QUE OS VALORES DEVIDOS DEVERÃO SER PAGOS 

MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE GUIA A SER EMITIDA JUNTO AO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

(WWW.TJMT.JUS.BR) NO LINK DE EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA, 

DEVENDO, AO FIM, ENCAMINHAR O COMPROVANTE DO DEPÓSITO POR 

INTERMÉDIO PETIÇÃO NOS AUTOS RESPECTIVOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47652 Nr: 651-49.2015.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Americo José de Sant"Anna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:37840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO (art. 487, I, CPC), e JULGO PROCEDENTE os pedidos do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS nesses autos de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO para o fim de decotar/excluir o excesso 

apontado de R$ 20.425,41 (vinte mil quatrocentos vinte e cinco reais 

quarenta e um centavos), e homologar o débito total de R$. 16.062,40 

(dezesseis mil sessenta e dois reais quarenta centavos), em relação ao 

beneficio de pensão por morte.CONDENO a parte embargada no 

pagamento das taxas, custas e despesas processuais, bem como no 

pagamento dos honorários advocatícios à procuradoria federal do 

impugnante, verba essa que, nos termos do artigo 85, § § 2º e 3º, do CPC, 

arbitro em 10% (dez por cento) incidentes sobre a diferença auferida com 

redução do débito exequendo, a ser devidamente compensada com a 

quantia devida pelo impugnante antes da expedição da requisição da 

ordem de pagamento. PAGAMENTO ESSE, TODAVIA, SOB CONDIÇÃO 

SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE pelo prazo previsto no artigo 98, § 3º, do 

CPC, ante a gratuidade da justiça concedida ao impugnado.Após o trânsito 

em julgado, não sendo hipótese de remessa necessária/duplo grau 

obrigatório (art. 496 e ss., CPC), CERTIFIQUE, TRANSLADE cópia 

reprográfica dessa sentença e planilha de cálculo para os autos da 

execução em apenso, a fim de que nela seja dado o prosseguimento do 

necessário ao pagamento/adimplemento, e arquive com as baixas e 

anotações de estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega 

na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43577 Nr: 1795-29.2013.811.0026

 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: União Avícola Agroindustrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PS Quimica Prod. e Serv. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lasthêmia de Freitas Varão - 

OAB:4695, SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - OAB:11350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Almeida Cruz - 

OAB:MT/11.452

 Impulsionam-se os presentes autos para Intimar os (as) Doutores (as): 

Lasthêmia de Freitas Varão – OAB 4695 E Simone Gadelha Lempp 

Saquetti – OAB 11350, na qualidade de advogados(as) do autor, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se, expressando o desejo de 

executá-lá e o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51238 Nr: 310-86.2016.811.0026

 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: Lourdes Severino Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador 

Geral do Estado-PGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:15547, Rodrigo Rodrigues dos Santos - 

OAB:15547-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que esclareçam, 

no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da 

audiência de instrução, especificando objetivamente as provas que 

pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção probatória e 

julgamento imediato da lide.

II. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências.,

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 57452 Nr: 762-62.2017.811.0026

 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): José Wagner dos Santos, José Aparecido dos 

Santos, Marli Becker Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Analisando detidamente os autos, verifico que não há nenhum 

documento que comprove a inclusão de restrição de veículos, seja pelo 

Sistema RENAJUD ou qualquer outro meio. Ademais, não há decisão 

determinando tal providência.

2. Isso posto, INDEFIRO o pedido retro, e caso tenha reiteração do pedido, 

deverá o peticionando juntar aos autos comprovante da restrição/penhora.

3. Desde já, deixo consignado que não há nos autos nenhuma 

penhora/bloqueio/restrição/negativação, bem com que, antemão a entrega 

do mandado ao Oficio de Justiça, as partes firmaram acordo e pediram 

sua homologação e suspensão do processo.

4. Cumpra-se a sentença homologatória proferida a ref. 23.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51443 Nr: 419-03.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezo Moreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Aparecida da Silva - 

OAB:17.549 - MT

 Vistos.

 1. Considerando que o pedido do denunciado veio acompanhado de 

documentos hábeis para comprovar a impossibilidade do seu 

comparecimento, SUSPENSO a realização do ato.

2. Possuindo pena mínima igual a 01 (um) ano de reclusão, nos termos do 

artigo 89 da Lei n. 9.099/95, ofereceu o representante do Ministério Público 

suspensão condicional do processo nos seguintes termos:

a) Perdimento da fiança em prol do Conselho da Comunidade de 

Arenápolis/MT;

 b) Comparecimento pessoal e obrigatório no Fórum desta comarca, 

BIMENSALMENTE, até o dia 10 (dez) de cada mês por 2 (dois) anos;

c) Não frequentar bares, boates, congêneres e outros lugares de 

reputação duvidosa;

d) Não se ausentar desta comarca sem autorização judicial por mais de 08 

(oito) dias;

3. INTIME-SE o denunciado, através da sua advogada constituída para que 

manifeste-se acerca da proposta formulada pelo Ministério Público no 

prazo de 15 (quinze) dias sob pena de desistência do benefício e 

prosseguimento da ação penal.

4. Com a manifestação da defesa ou certificado eventual decurso de 

prazo, TORNEM os autos conclusos para deliberações.

5. TRASLADE-SE cópia do comprovante de recolhimento jungido às fls. 

25/26 dos autos de numeração única (289-13.2016.811.0026 – cód. 

51199) para estes autos.

 Saem os presentes intimados.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41256 Nr: 1401-56.2012.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Antonio dos Santos, Joaquim de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Vistos.

I – RELATÓRIO. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu, 

em 13/09/2012, denúncia em desfavor de MÁRCIO ANTÔNIO DOS 

SANTOS, qualificado(a)s nos autos, pela suposta prática do(s) crime(s) 

de homicídio tentado, em concurso de pessoas [art. 121, c/c art. 14, II, e 

art. 29, todos do Código Penal].

Historia a denúncia que, no dia 29/08/2012, por volta das 12h00min, no 

Assentamento “Fazenda Saudade”, localizada na Zona Rural desta 

Comarca de Arenápolis/MT, na companhia da pessoa indicada tão 

somente como “Joaquim”, com manifesta intensão homicida, utilizando-se 

de uma arma de fogo, correu atrás da vítima Cilson Joaquim da Silva, 

sendo realizados diversos disparos de arma de fogo, quando então a 

vítima caiu ao solo e o denunciado, juntamente com a pessoa de “Joaquim” 

desferiram golpes de arma branca, tipo faca e facão, conseguindo a vítima 

fugir das agressões e o denunciado determinado a Joaquim que 

remuniciasse a arma de fogo, dizendo “troca o cartucho e mata logo esse 

vagabundo”, o que foi presenciado pela esposa da vítima que acionou a 

polícia, logrando êxito em realizar a prisão do denunciado, enquanto que 

Joaquim” empreendeu em fuga.

A denúncia foi recebida em 13/09/2012 (fls. 55/56).

O denunciado foi devidamente citado (fl. 66).

No dia 28/11/2012, foi concedida liberdade provisória, mediante 

comparecimento (fls. 76/76-verso).

Laudo de Exame de Corpo Delito nº 067/08/12 e Mapa Topográfico para 

Localização de Lesões (fls. 92/95-verso).

Realizada audiência de instrução e julgamento, foi colhido o depoimento da 

vítima, Cilson Joaquim da Silva, Iscálite Emilia Jeus (fls. 111/115), Orivaldo 

Mendes de Almeida (fls. 130/132), Jamys da Silva Mota (fls. 150/152) e 

José Lopes Dourado, oportunidade em que fora decretada a revelia do 

denunciado (fls. 172/174).

Memoriais apresentados pelo Ministério Público requerendo a pronúncia do 

denunciado pela prática do crime tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, II, 

e art. 29, caput, todos do Código Penal (fls. 177/197).

Memoriais finais apresentados pela defesa técnica requerendo a 

impronúncia do acusado e, alternativamente, reconhecimento da 

desistência voluntária (fls. 200/203).

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO. Infere-se do Capítulo II do Título I do Livro II do 

Código de Processo Penal, que o procedimento relativo aos processos da 

competência do Tribunal do Júri rege-se de forma escalonada: na primeira 

fase, há apenas intervenção do juiz togado, hipótese em que pode ser 

reconhecido ao Estado o direito de submeter o acusado a julgamento 

perante o Tribunal do Júri; na segunda fase, dá-se início propriamente à 

preparação do processo para julgamento em plenário.
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Ao final da primeira fase, o juiz poderá optar por quatro distintas decisões: 

(i) pronuncia o réu, determinando o seu julgamento em plenário do Tribunal 

do Júri perante o Conselho de Sentença, porque conclui existir prova 

convincente do crime e indícios suficientes da autoria ou da participação; 

(ii) impronuncia o réu, porque não se convence da materialidade do fato ou 

da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação; (iii) 

absolve-o sumariamente, porque conclui provada a inexistência do fato ou 

de não ser o acusado o autor ou partícipe do fato, bem como quando 

conclui que o fato não constitui infração penal ou quando resta 

demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime; e (iv) 

desclassifica os fatos, porque está convencido da existência de crime 

diverso dos crimes dolosos contra a vida, com a consequente remessa 

dos autos ao juízo competente.

Pois bem.

A materialidade do crime de tentativa de homicídio é induvidosa, conforme 

Auto de Prisão em Flagrante (fl. 10), Boletim de Ocorrência (fl. 34), Termo 

de Exibição e Apreensão (fl. 36), Auto de Exame de Eficiência de Arma de 

Fogo (fl.38), Laudo de Exame Pericial de Lesão Corporal e Mapa 

Topográfico (fls. 92/95-verso) e depoimentos prestados pela vítima e 

testemunhas, tanto na fase de inquérito, quanto na fase de instrução.

 Os indícios de autoria, de igual modo, encontram-se delineados nos autos.

Segundo consta do depoimento prestado pela vítima, em Juízo, o suspeito 

Joaquim, não identificado, efetuou dois disparos de arma de fogo, tendo 

um atingido seu braço, relatando que foi “um chumbo”. Ao ser questionado 

se não foram realizados mais disparos em razão da arma era só de duas 

munições, afirmou que sim, era espingarda e, em seguida, o denunciado 

determinou que Joaquim trocasse o outro cartucho, momento em que 

quebrou a espingarda e tentou arrumar com a unha, acreditando que 

“embuchou”. Declarou que, após ser atingido com um chumbo, caiu ao 

chão, e Joaquim pensou que tivesse acertado, mas na verdade o capim 

havia embaraçado em sua perna, tendo Joaquim chegado perto da vítima e 

dado “facãozada”, acertando as costas, mas conseguiu sair correndo.

A esposa da vítima, senhora Iscálite Emília de Jesus corroborou o 

depoimento supra, tendo narrado que reconheceu Joaquim e Marcio como 

as pessoas que tentaram matar seu esposo, tendo Joaquim chegado com 

a arma, dizendo “agora você morre”, e Márcio com uma faca na mão. 

Narrou que “o facão acertou de raspão”, que além da arma de fogo o 

suspeito Joaquim estava com um facão na cintura, sendo retirada para dar 

“facãozada” na vítima que, por sua vez, começou a girar no mato.

A testemunha José Lopes Dourado afirmou que, de início, o acusado 

negou a pratica delitiva, mas posteriormente indicou o local que estava a 

arma de fogo utilizada e confirmou que havia mandado o segundo suspeito 

trocar o cartucho para dar outro tiro.

Todo esse acervo probatório inserto nos autos, pelo menos nesta fase 

processual, conflui para a existência de indícios suficientes de autoria do 

acusado no crime doloso contra a vida descrito na denúncia.

Destarte, resta amplamente demonstrado nos autos os indícios suficientes 

de autoria de que o denunciado, em tese, praticou o crime descrito na 

peça acusatória, não encontrando palco, no caso em concreto, a tese 

levantada para a defesa de ausência de provas para pronúncia ou mesmo 

impronuncia.

Portanto, analisando de forma detalhada as provas colididas nos autos, 

não vislumbro, em princípio, qualquer circunstância extreme de dúvida que 

exclua a ilicitude da conduta constante da denúncia ou que afaste os 

indícios suficientes de autoria, apesar da alegação da defesa, a ponto de 

consubstanciar-se no reconhecimento de causas que excluam a 

antijuricidade ou que acarretem a impronuncia, quiçá a absolvição 

pretendida pela defesa.

Ressalte-se que, havendo dúvidas, deve ser invocado o “in dubio pro 

societate”, malgrado a defesa sustente a aplicação do “in dubio pro reo”.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO 

DOLOSO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E ASFIXIA, E OCULTAÇÃO 

DE CADÁVER – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 

PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM – 

INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA SEM ADENTRAR NO 

MÉRITO DA CAUSA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU 

DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DO ART. 415 DO CPP E PRESENÇA DOS 

PRESSUPOSTOS DO ART. 413, §1.º, DO CPP –– IN DUBIO PRO REO NÃO 

CABÍVEL – PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – ELEMENTO 

SUBJETIVO DO TIPO QUE DEVE SER ANALISADO PELO JUIZ NATURAL - 

DECISÃO DE PRONÚNCIA RATIFICADA – RECURSO DEFENSIVO 

DESPROVIDO.

 1. Tendo a decisão sido exarada sem emitir juízo valorativo sobre a 

responsabilidade do acusado, descabe falar em eloquência acusatória.

2. Presentes os requisitos do art. 413, §1.º, do CPP, a decisão sobre 

ocorrência ou não dos fatos descritos na denúncia deverá ser submetida 

a julgamento pela Corte Popular, em afirmação ao princípio do in dubio pro 

societate e à soberania dos veredictos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF]. 

Incabível, portanto, a desclassificação do crime, bem como a absolvição 

sumária, cabendo destacar que compete ao Tribunal do Júri analisar a 

presença ou não do elemento subjetivo do tipo. Precedentes do STJ.

Decisão de pronúncia mantida. Recurso desprovido.”

(RSE 39392/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017).

A pronúncia do acusado, portanto, é de rigor, porquanto comprovados os 

requisitos legais inscritos no artigo 413, do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se 

convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes 

de autoria ou de participação.”

De igual forma, inexistem provas concretas acerca da desistência 

voluntária, o que é de suma importância para acolhimento do pleito, 

devendo, por mais uma vez, ser convocado o princípio in dubio pro 

societate.

Sobre o tema:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE 

HOMICÍDIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO 

SUMÁRIA DE UM RÉU – IMPROCEDÊNCIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA 

NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE 

RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E CONSEQUENTE 

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO IMPUTADO PARA O DE LESÃO 

CORPORAL – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

CESSAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CRIME PELA VONTADE DO AGENTE – 

PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA QUANTO AO CORRÉU – 

IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES 

DE AUTORIA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE 

DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo convicção de que o acusado agiu sob a excludente de 

ilicitude da legítima defesa, com base no princípio do in dubio pro societate, 

deve-se pronunciá-lo para que seja submetido a Júri, instância competente 

para decidir soberanamente sobre o caso.

Não há falar em desistência voluntária quando inexiste comprovação de 

que o réu cessou a execução do crime, de forma voluntária, além da 

ausência de demonstração somente do animus laedendi. Não 

consumando-se o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente, 

configura-se a tentativa.

Incabível a despronúncia do acusado quando há indícios suficientes de 

autoria delitiva, além da prova da materialidade, sendo imperiosa a sua 

submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.”

(RSE 66588/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017).

Assim, não merece agasalho os pedido de impronuncia e de desistência 

voluntária aventados pela defesa técnica.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo 

Penal, PRONUNCIO MÁRCIO ANTÔNIO DOS SANTOS, já qualificado, para 

ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas 

do crime previsto no art. art. 121, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código 

Penal.

Intime-se, pessoalmente, o réu, devendo o Sr. Oficial de Justiça indagar ao 

acusado se deseja recorrer desta sentença.

Cientifiquem-se o representante do Ministério Público e a defesa técnica.

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juiz Presidente 

do Tribunal do Júri.

Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42077 Nr: 2374-11.2012.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lupercio Cabral Santos, Cleiton da Silva 
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Araújo, Agnaldo Marciano da Silva Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Borges Santos - 

OAB:12558

 III. Ante o exposto, com fundamento no art. 125, §4º, da CF e em anuência 

a cota ministerial retro, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA desta 

Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT para conhecer, processar e 

julgar a presente ação e, por consequência, DECLINO A COMPETÊNCIA em 

favor do Juízo da Décima Primeira Vara Criminal Especializada da Justiça 

Militar da Comarca de Cuiabá/MT. Ciências as partes.Preclusa a via 

recursal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos para o juízo 

competente, juntamente com bens eventualmente apreendidos, 

grafando-se na missiva as nossas sinceras homenagens.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 41256 Nr: 1401-56.2012.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Antonio dos Santos, Joaquim de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 8873 Nr: 178-49.2004.811.0026

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Arenápolis Ltda, Joaquim Casseta 

Ferreira, Roberto Casetta Ferreira, Walter Trabachin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ATALA CASTILHO 

- OAB:10769, Jairo Magalhães Gonçalves - OAB:8271/SC, Lisiane de 

Fátima Zorzo - OAB:8114/MT, Sandro Leite dos Santos - 

OAB:7532/MT

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em estrito cumprimento as determinações vertidas na 

decisão de fls. 479, uma vez apresentada alegações finais pelo “parquet”, 

INTIMA-SE os demandados, na pessoa de seus causídicos constituídos, 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem seus 

memorias finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 70828 Nr: 2995-95.2018.811.0026

 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: T R locadora de Veículos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Vander Teixeira da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte 

autora, via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

audiência de conciliação/mediação, designada para o dia 09/11/2018, às 

11h55min., a ser realizada no CEJUSC da comarca de Arenápolis/MT, bem 

como para no prazo de 05(cinco) dias comprove o pertinente recolhimento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça e/ou manifeste-se requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66006 Nr: 563-06.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Borges dos Santos Marinho, Eni Borges 

Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte 

autora, via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

audiência de conciliação/mediação, designada para o dia 08/11/2018, às 

13h., a ser realizada no CEJUSC da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16466 Nr: 85-47.2008.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União (Fazenda Nacional)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Afonso Fraga - 

OAB:8792-B, Naura Nédia Leite de Oliveira - OAB:10.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Latterza de 

Oliveira - OAB:8.2487'B

 Diante do exposto, com fundamento no que dispõe o art. 16, §1º d LEF, 

REJEITO LIMINARMENTE os presentes embargos, e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 485, I, do NCPC.Custas e honorários pelo embargante, os quais fixo 

em 10% sobre o valor da causa, nos temos do artigo 85, §2º do CPC.Após 

o TRÂNSITO EM JULGADO, traslade cópia do presente para os autos de 

execução em apenso (código: 7758) e arquive-se o feito com as baixas e 

anotações necessárias.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.: 63520 Nr: 4392-29.2017.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

requerente, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, 

JULGO EXTINTA A DEMANDA/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

CPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII.Custa, se houver, pela parte 

autora.Ausente penhora/arresto efetivada nos autos, deixo deferir o 

pedido levantamento e demais relacionados à constrição de bens.Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a 

entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. 

nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.MARINA 

CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69263 Nr: 2120-28.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Victoria de Abreu Della Justina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CRRYSTHYAN C. DE 
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GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, Marco Antônio de Mello - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...6. Desta forma, não evidenciada a miserabilidade necessária para a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça, DETERMINO que a parte 

autora recolha, no prazo de 30 (trinta) dias, as custas e a taxas 

judiciárias, conforme o valor da causa, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e extinção do feito.7. No mesmo passo, deverá o d. patrono 

juntar aos autos cópias legíveis dos documentos anexados as págs. 

30/32, observando o disposto no Provimento n° 38/2012/CGJ e Resolução 

n° 185 do Conselho Nacional de Justiça, haja vista que os documentos 

juntados estão ininteligíveis, o que inviabiliza o contraditório e a dialética 

processual que a partir desta se inicia, bem como de depósito bancário no 

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).8. Se recolhida as custas e 

despesas processuais, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor 

para que certifique, no prazo de 3 (três) dias, se o valor das custas 

judiciais e/ou das taxas judiciárias foram recolhidas adequadamente.9. 

Diversamente, transcorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e TORNEM-ME 

os autos conclusos para sentença – código 36.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.As providências.MARINA CARLOS 

FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69264 Nr: 2121-13.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Furlan de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CRRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, Marco Antônio de Mello - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...6. Desta forma, não evidenciada a miserabilidade necessária para a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça, DETERMINO que a parte 

autora recolha, no prazo de 30 (trinta) dias, as custas e a taxas 

judiciárias, conforme o valor da causa, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e extinção do feito.7. No mesmo passo, deverá o d. patrono 

juntar aos autos cópias legíveis dos documentos anexados as págs. 

26/27, observando o disposto no Provimento n° 38/2012/CGJ e Resolução 

n° 185 do Conselho Nacional de Justiça, haja vista que os documentos 

juntados estão ininteligíveis, o que inviabiliza o contraditório e a dialética 

processual que a partir desta se inicia.8. Se recolhida as custas e 

despesas processuais, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor 

para que certifique, no prazo de 3 (três) dias, se o valor das custas 

judiciais e/ou das taxas judiciárias foram recolhidas adequadamente.9. 

Diversamente, transcorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e TORNEM-ME 

os autos conclusos para sentença – código 36.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.As providências.MARINA CARLOS 

FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69117 Nr: 2042-34.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Rosa Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CRRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, Marco Antônio de Mello - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIROS tendo como partes as em 

epígrafe, em que, o Embargante pugnou pela concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, declarando carecer de recursos para custear as 

despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

2. Anoto que, pela nova Lei Adjetiva Civil, o pressuposto para a 

concessão do benefício é a “insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, 

conforme dispõe o caput do art. 98.

3. Ainda, pelo § 3º do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação 

de insuficiência quando realizada por pessoa natural. Porém, o § 2º do 

referido artigo dispõe que, o juiz somente irá indeferir o pedido se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade.

4. Cuida-se, portanto, de presunção relativa, que pode ser afastada por 

prova trazida pela parte contrária.

5. Desse modo, deve-se verificar a comprovação da alegada insuficiência 

de recursos pela parte Embargante, a justificar a concessão do beneficio, 

uma vez que, no caso em exame, em que pese o autor afirmar que 

necessita da gratuidade de justiça, não anexou documento hábil no 

sentido de comprovar sua real situação financeira, o que inviabiliza o 

deferimento do beneficio.

6. Desta forma, não evidenciada a miserabilidade necessária para a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça, DETERMINO que a parte 

autora recolha, no prazo de 30 (trinta) dias, as custas e a taxas 

judiciárias, conforme o valor da causa, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e extinção do feito.

7. Se recolhida as custas e despesas processuais, REMETAM-SE os 

autos ao cartório distribuidor para que certifique, no prazo de 3 (três) dias, 

se o valor das custas judiciais e/ou das taxas judiciárias foram recolhidas 

adequadamente.

8. Diversamente, transcorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e 

TORNEM-ME os autos conclusos para sentença – código 36.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

As providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69114 Nr: 2039-79.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago FreitasEstevão Botassine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CRRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, Marco Antônio de Mello - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIROS tendo como partes as em 

epígrafe, em que, o Embargante pugnou pela concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, declarando carecer de recursos para custear as 

despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

2. Anoto que, pela nova Lei Adjetiva Civil, o pressuposto para a 

concessão do benefício é a “insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, 

conforme dispõe o caput do art. 98.

3. Ainda, pelo § 3º do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação 

de insuficiência quando realizada por pessoa natural. Porém, o § 2º do 

referido artigo dispõe que, o juiz somente irá indeferir o pedido se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade.

4. Cuida-se, portanto, de presunção relativa, que pode ser afastada por 

prova trazida pela parte contrária.

5. Desse modo, deve-se verificar a comprovação da alegada insuficiência 

de recursos pela parte Embargante, a justificar a concessão do beneficio, 

uma vez que, no caso em exame, em que pese o autor afirmar que 

necessita da gratuidade de justiça, não anexou documento hábil no 

sentido de comprovar sua real situação financeira, o que inviabiliza o 

deferimento do beneficio.

6. Desta forma, não evidenciada a miserabilidade necessária para a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça, DETERMINO que a parte 

autora recolha, no prazo de 30 (trinta) dias, as custas e a taxas 

judiciárias, conforme o valor da causa, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e extinção do feito.

7. Se recolhida as custas e despesas processuais, REMETAM-SE os 

autos ao cartório distribuidor para que certifique, no prazo de 3 (três) dias, 

se o valor das custas judiciais e/ou das taxas judiciárias foram recolhidas 
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adequadamente.

8. Diversamente, transcorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e 

TORNEM-ME os autos conclusos para sentença – código 36.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

As providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69119 Nr: 2044-04.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonathan Lima de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CRRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, Marco Antônio de Mello - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIROS tendo como partes as em 

epígrafe, em que, o Embargante pugnou pela concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, declarando carecer de recursos para custear as 

despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

2. Anoto que, pela nova Lei Adjetiva Civil, o pressuposto para a 

concessão do benefício é a “insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, 

conforme dispõe o caput do art. 98.

3. Ainda, pelo § 3º do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação 

de insuficiência quando realizada por pessoa natural. Porém, o § 2º do 

referido artigo dispõe que, o juiz somente irá indeferir o pedido se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade.

4. Cuida-se, portanto, de presunção relativa, que pode ser afastada por 

prova trazida pela parte contrária.

5. Desse modo, deve-se verificar a comprovação da alegada insuficiência 

de recursos pela parte Embargante, a justificar a concessão do beneficio, 

uma vez que, no caso em exame, em que pese o autor afirmar que 

necessita da gratuidade de justiça, não anexou documento hábil no 

sentido de comprovar sua real situação financeira, o que inviabiliza o 

deferimento do beneficio.

6. Desta forma, não evidenciada a miserabilidade necessária para a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça, DETERMINO que a parte 

autora recolha, no prazo de 30 (trinta) dias, as custas e a taxas 

judiciárias, conforme o valor da causa, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e extinção do feito.

7. Se recolhida as custas e despesas processuais, REMETAM-SE os 

autos ao cartório distribuidor para que certifique, no prazo de 3 (três) dias, 

se o valor das custas judiciais e/ou das taxas judiciárias foram recolhidas 

adequadamente.

8. Diversamente, transcorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e 

TORNEM-ME os autos conclusos para sentença – código 36.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

As providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69256 Nr: 2113-36.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Calos Henrique Felicio Guarnieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CRRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, Marco Antônio de Mello - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...6. Desta forma, não evidenciada a miserabilidade necessária para a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça, DETERMINO que a parte 

autora recolha, no prazo de 30 (trinta) dias, as custas e a taxas 

judiciárias, conforme o valor da causa, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e extinção do feito.7. No mesmo passo, deverá o d. patrono 

juntar aos autos cópias legíveis dos documentos anexados as págs. 

27/29, observando o disposto no Provimento n° 38/2012/CGJ e Resolução 

n° 185 do Conselho Nacional de Justiça, haja vista que os documentos 

juntados estão ininteligíveis, o que inviabiliza o contraditório e a dialética 

processual que a partir desta se inicia.8. Se recolhida as custas e 

despesas processuais, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor 

para que certifique, no prazo de 3 (três) dias, se o valor das custas 

judiciais e/ou das taxas judiciárias foram recolhidas adequadamente.9. 

Diversamente, transcorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e TORNEM-ME 

os autos conclusos para sentença – código 36.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.As providências.MARINA CARLOS 

FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69262 Nr: 2119-43.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Luiz Cristalino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CRRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, Marco Antônio de Mello - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...6. Desta forma, não evidenciada a miserabilidade necessária para a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça, DETERMINO que a parte 

autora recolha, no prazo de 30 (trinta) dias, as custas e a taxas 

judiciárias, conforme o valor da causa, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e extinção do feito.7. No mesmo passo, deverá o d. patrono 

juntar aos autos cópias legíveis dos documentos anexados as págs. 26 e 

28, observando o disposto no Provimento n° 38/2012/CGJ e Resolução n° 

185 do Conselho Nacional de Justiça, haja vista que os documentos 

juntados estão ininteligíveis, o que inviabiliza o contraditório e a dialética 

processual que a partir desta se inicia.8. Se recolhida as custas e 

despesas processuais, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor 

para que certifique, no prazo de 3 (três) dias, se o valor das custas 

judiciais e/ou das taxas judiciárias foram recolhidas adequadamente.9. 

Diversamente, transcorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e TORNEM-ME 

os autos conclusos para sentença – código 36.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.As providências.MARINA CARLOS 

FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69260 Nr: 2117-73.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanilcelia Rangel Cruz Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CRRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, Marco Antônio de Mello - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIROS tendo como partes as 

em epígrafe, em que, o Embargante pugnou pela concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, declarando carecer de recursos para 

custear as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.2. 

Anoto que, pela nova Lei Adjetiva Civil, o pressuposto para a concessão 

do benefício é a “insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios”, conforme dispõe o 

caput do art. 98.3. Ainda, pelo § 3º do art. 99 do CPC, presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência quando realizada por pessoa 

natural. Porém, o § 2º do referido artigo dispõe que, o juiz somente irá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

de pressupostos legais para a concessão de gratuidade.4. Cuida-se, 

portanto, de presunção relativa, que pode ser afastada por prova trazida 

pela parte contrária.5. Desse modo, deve-se verificar a comprovação da 
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alegada insuficiência de recursos pela parte Embargante, a justificar a 

concessão do beneficio, uma vez que, no caso em exame, em que pese o 

autor afirmar que necessita da gratuidade de justiça, não anexou 

documento hábil no sentido de comprovar sua real situação financeira, o 

que inviabiliza o deferimento do beneficio.6. Desta forma, não evidenciada 

a miserabilidade necessária para a concessão do benefício da gratuidade 

da justiça, DETERMINO que a parte autora recolha, no prazo de 30 (trinta) 

dias, as custas e a taxas judiciárias, conforme o valor da causa, bem 

como colacione aos autos cópia do DOCUMENTO DO VEÍCULO, sob pena 

de indeferimento da petição inicial e extinção do feito.7. Se recolhida as 

custas e despesas processuais, REMETAM-SE os autos ao cartório 

distribuidor para que certifique, no prazo de 3 (três) dias, se o valor das 

custas judiciais e/ou das taxas judiciárias foram recolhidas 

adequadamente.9. Diversamente, transcorrido o prazo in albis, 

CERTIFIQUE-SE e TORNEM-ME os autos conclusos para sentença – código 

36.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.As providências.MARINA 

CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69261 Nr: 2118-58.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucelino Leite Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CRRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, Marco Antônio de Mello - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...6. Desta forma, não evidenciada a miserabilidade necessária para a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça, DETERMINO que a parte 

autora recolha, no prazo de 30 (trinta) dias, as custas e a taxas 

judiciárias, conforme o valor da causa, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e extinção do feito.7. No mesmo passo, deverá o d. patrono 

juntar aos cópias legíveis dos documentos anexados as págs. 26/28 e 36, 

observando o disposto no Provimento n° 38/2012/CGJ e Resolução n° 185 

do Conselho Nacional de Justiça, haja vista que os documentos juntados 

estão ininteligíveis, o que inviabiliza o contraditório e a dialética processual 

que a partir desta se inicia.8. Se recolhida as custas e despesas 

processuais, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor para que 

certifique, no prazo de 3 (três) dias, se o valor das custas judiciais e/ou 

das taxas judiciárias foram recolhidas adequadamente.9. Diversamente, 

transcorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e TORNEM-ME os autos 

conclusos para sentença – código 36.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.As providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69258 Nr: 2115-06.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Amaral Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CRRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, Marco Antônio de Mello - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...6. Desta forma, não evidenciada a miserabilidade necessária para a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça, DETERMINO que a parte 

autora recolha, no prazo de 30 (trinta) dias, as custas e a taxas 

judiciárias, conforme o valor da causa, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e extinção do feito.7. No mesmo passo, deverá o d. patrono 

juntar aos cópias legíveis dos documentos anexados a pág. 26, 

observando o disposto no Provimento n° 38/2012/CGJ e Resolução n° 185 

do Conselho Nacional de Justiça, haja vista que os documentos juntados 

estão ininteligíveis, o que inviabiliza o contraditório e a dialética processual 

que a partir desta se inicia.8. Se recolhida as custas e despesas 

processuais, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor para que 

certifique, no prazo de 3 (três) dias, se o valor das custas judiciais e/ou 

das taxas judiciárias foram recolhidas adequadamente.9. Diversamente, 

transcorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e TORNEM-ME os autos 

conclusos para sentença – código 36.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.As providências.,MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69259 Nr: 2116-88.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walderedo Dilso Gonçalves Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CRRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, Marco Antônio de Mello - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...6. Desta forma, não evidenciada a miserabilidade necessária para a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça, DETERMINO que a parte 

autora recolha, no prazo de 30 (trinta) dias, as custas e a taxas 

judiciárias, conforme o valor da causa, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e extinção do feito.7. No mesmo passo, deverá o d. patrono 

juntar aos cópias legíveis dos documentos anexados as págs. 26/29, 

observando o disposto no Provimento n° 38/2012/CGJ e Resolução n° 185 

do Conselho Nacional de Justiça, haja vista que os documentos juntados 

estão ininteligíveis, o que inviabiliza o contraditório e a dialética processual 

que a partir desta se inicia.8. Se recolhida as custas e despesas 

processuais, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor para que 

certifique, no prazo de 3 (três) dias, se o valor das custas judiciais e/ou 

das taxas judiciárias foram recolhidas adequadamente.9. Diversamente, 

transcorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e TORNEM-ME os autos 

conclusos para sentença – código 36.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 850 Nr: 459-49.1997.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribeiro de Souza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Tadeu Schutze Perinete 

- OAB:4861/MT, Frademir Vicente de Oliveira - OAB:5.478/MT, 

Nelson Feitosa - OAB:3839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por BANCO DO BRASIL 

S/A em face de JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR, no qual foi determinada 

a penhora em bem imóvel, a qual não foi consolidada por ausência de 

pagamento de emolumentos do Cartório de Registrod e Imóveis 

competente, consoante se vê à fl. 355.

Assim, intime-se o autor, pessoalmente e na pessoa de seu advogado 

para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar-se a respeito do 

interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, sob 

pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21499 Nr: 7-48.2011.811.0026

 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: Áurea Matiko Fukuyama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT, José Afonso Fraga - OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, e DECLARO 

prescrita a pretensão da autora. Condeno a parte autora ao pagamento de 
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HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais arbitro no valor equivalente a 

10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, § 2º, IV, do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais, no 

entanto, deverá permanecer suspensa a obrigação, ante o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Se dentro de 05 anos, o autor não puder 

satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 12 da Lei n.º 

1.060/50).Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT, bem 

como a intimação das partes, nos termos do item 5.3.6 e 5.3.7 da 

CNGC/MT. Sem custas judiciais.INTIME-SE E CUMPRA-SE. Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000403-61.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ETELVINA TEIXEIRA DE QUADROS (REQUERENTE)

ELIZETE TEIXEIRA DE QUADROS (REQUERENTE)

ADILSON GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

AILTON GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

LAFAIETE TEIXEIRA DE QUADROS (REQUERENTE)

ZENITA TEIXEIRA QUADROS DE CARLI (REQUERENTE)

SILVANIA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

SILVINHA GONCALVES DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

MAURINHO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

NILSON GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

MARCELO ANTONIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

SIMONE DA ANUNCIACAO SILVA (REQUERENTE)

NATALIA MENDES DE QUADROS (ADVOGADO(A))

ERCINA QUADROS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DONIZETE TEIXEIRA DE QUADROS (REQUERENTE)

AMELIA TEIXEIRA DE MATOS (REQUERENTE)

AUGUSTO TEIXEIRA DE QUADROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA TEIXEIRA BRANT (REQUERIDO)

CUSTODIO ABRANTES DE QUADROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000403-61.2018.8.11.0026. REQUERENTE: ERCINA QUADROS DE 

OLIVEIRA, AMELIA TEIXEIRA DE MATOS, AUGUSTO TEIXEIRA DE 

QUADROS, DONIZETE TEIXEIRA DE QUADROS, ELIZETE TEIXEIRA DE 

QUADROS, ETELVINA TEIXEIRA DE QUADROS, LAFAIETE TEIXEIRA DE 

QUADROS, ZENITA TEIXEIRA QUADROS DE CARLI, ADILSON 

GONCALVES DA SILVA, AILTON GONCALVES DA SILVA, MAURINHO 

GONCALVES DA SILVA, NILSON GONCALVES DA SILVA, SILVANIA 

GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA, SILVINHA GONCALVES DA SILVA 

LOPES, SIMONE DA ANUNCIACAO SILVA REQUERIDO: CUSTODIO 

ABRANTES DE QUADROS, SEBASTIANA TEIXEIRA BRANT VISTOS. 

Trata-se de ação de inventário pelo rito do arrolamento proposta por 

ERCINA QUADROS DE OLIVEIRA, em face dos bens deixados por 

CUSTÓDIO ABRANTES DE QUADROS e SEBASTIANA TEIXEIRA BRANT, 

todos qualificados. Sem delongas, determino o cancelamento da 

distribuição do presente feito, uma vez que o mesmo deve ser distribuído 

junto ao SISTEMA APOLO e não no sistema PJE, haja vista que nesta 

Comarca somete têm tramite junto ao PJE os processos de competência do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, nos termos do art. 3º da Lei 9.099/95. 

INTIME-SE E CUMPRA-SE. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 1 de outubro 

de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-13.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NOGUEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

Oficial de Justiça: Humberto Longuinho PROCESSO n. 

8010010-13.2017.8.11.0026 Valor da causa: $385.42 ESPÉCIE: [DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOAO NOGUEIRA DE LIMA 

Endereço: Sítio Tapirapuã II, Lote 16, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 - 

tel: 65 9 9677-1389 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Rua VEREADOR JOÃO 

BARBOSA CARAMURU , 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): REQUERIDO: 

JOAO NOGUEIRA DE LIMA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para, querendo, apresente impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. ARENÁPOLIS, 2 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-35.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010069-35.2016.8.11.0026 Valor da causa: 

$2,000.00 POLO ATIVO: Nome: LEANDRO COSTA SANTOS Endereço: Rua 

DEPUTADO MURILO DOMINGOS, 399, CENTRO, SANTO AFONSO - MT - 

CEP: 78425-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) 

Endereço: Rua DO LAVRADO , 71, ANDAR 2º , CENTRO, RIO DE JANEIRO 

- RJ - CEP: 20230-070 ESPÉCIE: [OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 2 de outubro de 
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2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010105-43.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

8010105-43.2017.8.11.0026 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: GISLAINE COSTA DA SILVA Endereço: Travessa DO OURO, 15, 

JARDIM PRIMAVERA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Endereço: Setor DE EDIFICIOS PUBLICOS NORTE (SEPN), 

100, Q.504, BL. A, ED.ANA CAR, LINA, SALA 101 A 106, BAIRRO 

DISTRITO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 Senhor(a): 

GISLAINE COSTA DA SILVA A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

através de seu patrono, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com 

os acréscimos legais e custas processuais, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, 

conforme despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento (art. 

523 de seguintes do CPC). ARENÁPOLIS, 2 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-15.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

GEOVANI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000085-15.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$17,600.00 POLO ATIVO: Nome: GEOVANI PEREIRA DA SILVA Endereço: 

R.Teobaldo Lopes Dos Passos s\n, s/n, Bela Vista, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, 1.300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE , acima 

qualificadas, através de seu patrono, para, no prazo legal, efetuar o 

pagamento das custas processuais decorrente da condenção de litigância 

de má-fe, no importe de R$ 589,40 (quinhentos e oitenta e nove reais e 

quarenta centavos). ARENÁPOLIS, 2 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-84.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA FERNANDES (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000007-84.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,291.76 POLO ATIVO: Nome: VERA LUCIA FERNANDES Endereço: 

RUA Q, PRIMAVERA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: AVENIDA 

MANOEL JOSÉ DE ARRUDA, - DE 3552/3553 AO FIM, DOM AQUINO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-270 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE 

, acima qualificadas, através de seus procuradores, para, no prazo legal, 

efetuar o pagamento das custas processuais decorrente da condenção 

em litigância de má-fé. ARENÁPOLIS, 2 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-69.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FERNANDES (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000008-69.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,080.60 POLO ATIVO: Nome: VERA LUCIA FERNANDES Endereço: 

RUA Q, PRIMAVERA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: RUA 

BARÃO DE MELGAÇO, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78005-300 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE , acima qualificadas, 

através de seus patronos, para, no prazo legal, efeutar o pagamento das 

custas processuais decorrente da condenção por litigância de má-fé. 

ARENÁPOLIS, 2 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-54.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000009-54.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,390.67 POLO ATIVO: Nome: VERA LUCIA FERNANDES Endereço: 

RUA Q, PRIMAVERA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: AVENIDA 

MANOEL JOSÉ DE ARRUDA, - DE 3552/3553 AO FIM, DOM AQUINO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-270 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, através de sues procuradoes, para, no prazo legal, 

efeutar o pagamento das custas processuais decorrente da condenação 

por litigância de má-fé. ARENÁPOLIS, 2 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-24.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILIO NORBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000011-24.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,205.04 POLO ATIVO: Nome: AMARILIO NORBERTO DA SILVA 

Endereço: Rua Q, primavera, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: AVENIDA 

MANOEL JOSÉ DE ARRUDA, - DE 3552/3553 AO FIM, DOM AQUINO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-270 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE 

, acima qualificadas, através de seus procuradores, para, no prazo legal, 

efetuar o pagamento das custas processuais decorrente da condenação 

por litigência de má-fé. ARENÁPOLIS, 2 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-81.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

ROSENILDA APARECIDA BALBINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000294-81.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,812.88 POLO ATIVO: Nome: ROSENILDA APARECIDA BALBINO 

Endereço: SAO JUDAS TADEU, QD 26, LT 08, BELA VISTA, ARENÁPOLIS 

- MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO SA 

Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE 

, acima qualificadas, através de seus procuradores, para, no prazo legal, 

efetuar o pagamento das custas processuais decorrente da condenação 

por litigência de má-fé. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 2 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-82.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000281-82.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,186.44 POLO ATIVO: Nome: CRISTIANO FERNANDES DA SILVA 

Endereço: RUA PADRE EUSTAQUIO, S/N, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT 

- CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE , acima qualificadas, através de seus procuradores, para, 

no prazo legal, efetuar o pagamento das custas processuais decorrente 

da condenação por litigência de má-fé. ARENÁPOLIS, 2 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-51.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI (ADVOGADO(A))

MARIA DO SOCORRO ALVES FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010098-51.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,000.00 POLO ATIVO: Nome: MARIA DO SOCORRO ALVES 

FERNANDES Endereço: Rua PERTULIANO G. DE ANDRADE, 06, QD 18, 

SAO MATEUS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida Getulio Vargas, 1300, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE , acima qualificadas, através de seus procuradores, para, 

no prazo legal, efetuar o pagamento das custas processuais decorrente 

da condenação por litigência de má-fé. ARENÁPOLIS, 2 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-50.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS FRANCISCO DA SILVA REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000309-50.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$37,480.00 POLO ATIVO: Nome: ANTONIO CARLOS FRANCISCO DA 

SILVA REIS Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, 1552, INDEFINIDO, 

DENISE - MT - CEP: 78380-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, 

CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, através de seu procurador, para, no prazo lega, 

efetuar o pagamento das custas processuais decorrente da condenação 

por litigância de má-fé.. ARENÁPOLIS, 2 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000180-45.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000180-45.2017.8.11.0026. EXEQUENTE: PAULO ROBERTO FERREIRA 

EXECUTADO: OI MOVEL S.A VISTOS. I - INTIME-SE o autor para se 

manifestar quando a petição de id 14814661, no prazo de 05 (cinco) dias. 

II - Transcorrido o prazo venham os autos conclusos para deliberações. 

ARENÁPOLIS/MT, 02 de outubro de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-51.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (ADVOGADO(A))

ROGERIO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 532 de 642



FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

PROCESSO: 1000102-51.2017.8.11.0026 REQUERENTE: ROGÉRIO 

SANTOS DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS. I – 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação objeto da execução é 

causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na 

medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse 

processual até então presente. Tendo o autor expressado sua 

concordância com o pagamento efetuado e informado os dados 

bancários, requerendo o levantamento dos valores (id 15510362) a 

extinção do feito é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

amparo no art. 924, II, do NCPC. Sem custas processuais e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que não cabíveis na espécie. 

Determino a expedição de alvará de levantamento dos valores 

depositados judicialmente nestes autos, em favor da autora. Contudo, 

ANTES DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ intime-se a reclamada para querendo 

se manifestar no prazo de 48 horas, nos termos do provimento 68/2018 do 

CNJ. Com a expedição do alvará e certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências. Arenápolis/MT, 01 de outubro 

de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juíza de Direito

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 32003 Nr: 533-62.2007.811.0088

 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: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIETE FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos intimando a parte requerente para que se manifeste acerca da 

certidão de fls. 192, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52007 Nr: 742-21.2013.811.0088

 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: ROSALINA MARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado parte autora para se 

manifestar sobre o oficio corej 024560, de ref. 12, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55495 Nr: 1969-12.2014.811.0088

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3F INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos à parte requerente, para manifestação acerca da certidão de fls. 

70-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73043 Nr: 221-03.2018.811.0088

 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: MDSDC, SD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O, ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN - 

OAB:23207/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Intimo os requerentes para que promovam o pagamento da diligência do 

oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54524 Nr: 1122-10.2014.811.0088

 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: ENEDIR GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, para que apresente contrarrazões recursais, 

no prazo legal.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79041 Nr: 4147-89.2018.811.0088

 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: CADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Como é sabido, o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/67, com a nova redação 

conferida pela Lei n. 13.043/2014, determina que, para que seja deferida a 

busca e apreensão do veículo, o devedor deve ser constituído em mora.

 Tem-se, portanto, que um dos pressupostos de constituição do processo 

é a prova da notificação válida.

 No caso em tela, verifico que a notificação extrajudicial digitalizada nos 

autos foi encaminhada a endereço diverso daquele constante do contrato 

de alienação firmado entre as partes.

 Portanto, como a petição inicial não se encontra instruída de forma 

suficiente a comprovar a efetiva constituição em mora da parte requerida, 

sendo este requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ), 

determino a intimação do autor, para que emende a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intime-se.
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Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78339 Nr: 3663-74.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOÃO ROSENO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Vistos etc.

 Defiro o pedido formulado pelo recuperando à ref. 3.

 Assim, considerando que o recuperando atualmente está residindo na 

Comarca de Juína/MT, bem como que a competência em sede de 

Execução Penal é do Juízo do local onde reside o apenado, ante a 

necessária proximidade do Juízo para a adequada realização dos atos 

executivos destinados à ressocialização, determino a remessa dos 

presentes autos à Vara de Execuções Penais da Comarca de Juína/MT, 

com as baixas e anotações de estilo.

 Concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o sentenciado se apresente 

ao Juízo da Comarca de Juína/MT, para cumprimento de sua pena perante 

aquele juízo.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 61164 Nr: 1203-85.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMDS, MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Alexandre Lima Lentisco - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427-O/MT

 Assim sendo, deixo de acolher a justificativa apresentada pela autora à 

ref. 83, eis que extemporânea e JULGO EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.Inexistindo defensoria pública nesta Comarca 

e considerando os termos do Ofício 008/2017/AV/DPG/DP-MT, bem como a 

condição financeira do requerido, este Juízo nomeou advogado para 

patrocinar seus interesses.Embora tenha o advogado a obrigação de 

prestar assistência aos pobres, ônus que lhe é imposto pelas próprias 

normas éticas de seu Estatuto, não se pode negar que quando o 

profissional presta serviço como defensor dativo, por força de 

designação judicial, tem o direito a receber do Estado a justa remuneração 

pelo efetivo exercício do mister, não se podendo admitir o trabalho em 

favor do Estado, que por força de preceito constitucional, tem a obrigação 

precípua de prestar assistência judiciária aos necessitados.Assim sendo, 

arbitro os honorários ao defensor dativo nomeado para defender os 

interesses do autor, Dr. Marko Adriano Krefta, em 8 (oito) URH, a serem 

suportados pela Fazenda Pública Estadual, valor este que encontra 

consonância com a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do 

Brasil de Mato Grosso, o que faço com base no artigo 1o da Lei nº 

8.906/94, mesmo porque “o dever de assistência judiciária pelo Estado não 

se exaure com o previsto no artigo 5o, LCXXIV, da Constituição” (RE – 

22043//SP, Rel. Min. Moreira Alves, 21/03/2000, 1a Turma).Sem custas. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Reputo válidas as intimações 

feitas nos endereços declinados na inicial.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 36933 Nr: 1672-78.2009.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTINO ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15.745, MAURO SÉRGIO ABREU LIMA REZENDE - OAB:04539089

 Vistos.

Inicialmente, consigno que embora o acusado tenha apresentado às 

razões recursais intempestivamente (fls. 198), o recurso de apelação foi 

interposto dentro do prazo legal (fls. 180).

Assim, o ato de apresentar as razões do recurso intempestivas se 

configura mera irregularidade, não tendo condão de negar seguimento a 

esse.

Não é outro do entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO CRIMINAL NÃO RECEBIDA 

POR INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE QUE 

A “APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES FORA DO PRAZO É MERA 

IRREGULARIDADE FORMAL E NÃO OBSTA A APRECIAÇÃO DO MÉRITO”. 

PEDIDO DE RECEBIMENTO DAS RAZÕES E JULGAMENTO DO “FEITO”. 

APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES FORA DO PRAZO RECURSAL. SIMPLES 

IRREGULARIDADE QUE NÃO TORNA INTEMPESTIVO O APELO 

INTERPOSTO OPORTUNAMENTE, LIÇÃO DOUTRINÁRIA. ENTENDIMENTO 

PACÍFICA DO TJMT. RECURSO PROVIDO. “O que inviabiliza o 

reconhecimento do recurso é a falta de sua interposição no prazo 

legalmente fixado, operando-se assim a preclusão. (...) Todavia, no que 

toca à apresentação da motivação do inconformismo, sua apresentação a 

destempo constitui mera irregularidade” (MACHADO, Marlon Wander. Os 

Recursos no Processo Penal e a Reformatio in Pejus, 3. ed. São Paulo: 

WVC, Editora, 2002, p. 41). “A apresentação extemporânea das razões 

recursais configura mera irregularidade, não implicando no 

reconhecimento da intempestividade do apelo.” (TJMT, Ap nº 29111/2016) 

(SER 169974/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

Ante o exposto, determino o prosseguimento do feito, devendo a 

Secretaria cumprir com URGÊNCIA a determinação de fls. 180.

Determino, ainda, a intimação do advogado do réu o qual apresentou as 

razões recursais (fls. 192/197), para que regularize a representação 

processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51776 Nr: 507-54.2013.811.0088

 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: LMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO LEMES DE CAMPOS, 

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 em correição,LAUDELINA MARQUES DE CAMPOS 

propôs ação de divórcio litigioso em desfavor de FRANCISCO LEMES DE 

CAMPOS.Aduz a requerente, em síntese, que convolaram núpcias no dia 

09 de junho de 1973, sob o regime de comunhão universal de bens e que 

está separada de fato há mais de trinta e três anos, sem ter notícias do 

requerido.Relatou ainda, que durante o matrimônio não constituíram 

patrimônio, assim, não tendo bens a partilhar.Acostados a inicial vieram os 

documentos de fls. 10/12.O requerido foi citado por edital (fl. 14), havendo 

a nomeação de curador especial que apresentou contestação por 

negativa geral às fls. 18/19.Intimada a parte autora para impugnar a 

contestação (fl.22), a mesma quedou-se inerte.É o relatório. Fundamento. 

Decido.Com a edição da Emenda Constitucional nº 66, de 13 de julho de 

2010, que alterou a redação do artigo 226, § 6º, da Constituição da 

República, tornou-se desnecessária a demonstração do lapso temporal da 

separação de fato do casal, para a decretação do divórcio.A requerente 

apresentou cópia de sua certidão de casamento (fl.12).Como a lei não 

exige a demonstração do lapso temporal da separação de fato do casal, 

entendo desnecessário a instrução do feito de forma corroborar as 
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alegações da requerente. Em face ao exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, decretando o divórcio do casal, nos termos do art. 226, § 6º da 

Constituição Federal, 1.580 do Código Civil e 40 da lei 6.515/77, declarando 

cessados os deveres de coabitação, fidelidade recíproca e regime 

matrimonial de bens e em consequência extingo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Ante a ausência de pedido para mudança do nome da autora, deixo 

de determinar a retificação para voltar a usar o nome de solteira.Sem 

custas, haja vista serem beneficiários da justiça gratuita.Nos termos do 

art. 22, §1º do Estatuto da OAB, arbitro honorários advocatícios ao 

advogado nomeado para propor a presente demanda Dr. Gilson Hideo 

Tamura em 05 (cinco) URH’s e ao defensor nomeado como curador 

especial, Dr. Júlio Cesar Pilegi Rodrigues em 05 (cinco) URHs, que deverão 

ser custeados pelo Estado de Mato Grosso. Expeçam-se as respectivas 

certidões para cobrança a requerimento dos interessados.Após o trânsito 

em julgado, expeçam-se os mandados e ofícios que se fizerem 

necessários para averbação junto aos ofícios competentes, certifique-se 

e arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.Ciência ao 

Ministério Público.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 02 de outubro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69748 Nr: 3830-28.2017.811.0088

 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: LMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de ref. 23, manifeste-se a parte autora em 10 

(dez) dias, requerendo o que entender de direito.

Após, vistas ao Ministério Público e conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63885 Nr: 3342-10.2016.811.0088

 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: Sirlei Zenaide Faoro, Adelar Antonio Weissheimer, 

Jandir Paulo Weissheimer, Vaniza Luzia Weissheimer, Evandro Rodrigo 

Weissheimer, Egon Vanderlei Weissheimer, Joel Adriano Weissheimer, 

Cloneide Regina Weissheimer Amarante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFALDA LUIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O, ELVES MARQUES COUTINHO - OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, JULIANA PAES PEREIRA - OAB:MT 22.159/B

 Vistos etc.

Defiro o pedido de ref. 39.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela parte requerida por carta com 

aviso de recebimento e/ou mandado de intimação, conforme for o caso.

 Proceda-se ao necessário à realização da audiência designada no 

processo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-90.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN (ADVOGADO(A))

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN (ADVOGADO(A))

HERMES HAHN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELDERSON CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000033-90.2018.8.11.0088. REQUERENTE: HERMES HAHN REQUERIDO: 

ELDERSON CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO Vistos. Defiro o pedido 

ora formulado e redesigno a audiência para o dia 05 de novembro de 

2018, às 14 horas. Proceda-se à citação do requerido no endereço 

declinado pelo autor nesta oportunidade. Cumpra-se. Diligências 

necessárias. Aripuanã, 27 de setembro de 2018. (assinada digitalmente) 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53300 Nr: 219-36.2014.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MVDL, RAGDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:16482, Heloisio Oliveira Silva - OAB:21011-0 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido fl.51 em seus termos. Intime-se a parte para que requeira 

o que lhe for de direito, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de novo 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52853 Nr: 1264-12.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZIRA VICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:18821

 Vistos etc.

De início, verifico que o Dr. Diego Rafael Lanzarini, OAB/MT 18.821, foi 

nomeado por este Juízo para atuar na defesa do acusado (fl. 58).

Sendo que, referido causídico apresentou resposta à acusação (fl. 59) e 

realizou a audiência de instrução (fl. 86), logo, pelo trabalho desprendido, 

ARBITRO a título de honorários advocatícios para o referido advogado, o 

importe de 4 (quatro) URH’s.

Lado outro, tendo em vista o teor da petição de fl. 119, ao tempo em que 

revogo a nomeação de fl. 58, para prosseguimento na defesa do acusado, 

NOMEIO como defensor dativo o Dr. Lucas Moreira Milhomem, OAB-MT 

21.907/O, advogado militante nesta Comarca, que deverá ser intimado da 

aludida nomeação, para promover a defesa desde então do acusado, 

mormente apresentação das alegações finais até o deslinde deste feito. 

Sendo que, em não havendo recusa, intime-se o acusado desta 

nomeação.

E, procedam-se as devidas alterações no Sistema Apolo.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício/título executivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55206 Nr: 13-85.2015.811.0100

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Elder da Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIO DA ROCHA - 
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OAB:OAB/MT 22.746/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista que no ato de sua intimação o réu 

manifestou o desejo de recorrer da sentença proferida nos autos (fls. 

16/19), visando ao devido impulsionamento do feito como determina a 

CNGC, promovo a intimação do advogado, Dr. Edson Emilio da Rocha, para 

apresentar as razões do recurso interposto pelo réu, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53545 Nr: 443-71.2014.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elder da Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON EMILIO DA ROCHA - 

OAB:OAB/MT 22.746/0

 Certifico que, tendo em vista que no ato de sua intimação o réu 

manifestou o desejo de recorrer da sentença de pronúncia proferida nos 

autos (fls. 358/363), visando ao devido impulsionamento do feito como 

determina a CNGC, promovo a intimação do advogado, Dr. Edson Emilio da 

Rocha, para apresentar as razões do recurso interposto pelo réu, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69215 Nr: 290-96.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 

JUÍNA/MT, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA LEAL, NELSON DA SILVA, 

Walber Matos Pacheco, WEGSMAR DE OLIVEIRA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:OAB/MT 17200, Elton Antônio Rauber - OAB:OAB/MT 19.692, 

Paulo Robson Veronezi - OAB:OAB/MT 22.511/O

 Vistos etc.

 Devolva-se a carta precatória ao Juízo de Origem, consignadas as 

nossas homenagens, eis que cumprida a finalidade da carta precatória em 

questão. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sirva-se a cópia desta ata 

como ofício/precatória.

Em tempo, arbitro em favor do Defensor Dativo (Dr. Tiago José Lipsch – 

OAB/MT – 23.383) nomeado especificamente para este ato, a importância 

de 02 URHS.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Serve a presente decisão como 

(mandado/oficio/precatória).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59608 Nr: 413-65.2016.811.0100

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO CÂNDIDO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA SANCHES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente , para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

520,47, a que foi condenado nos termos da r. sentença de ref. 13. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 389,21 para recolhimento 

da guia de custas e R$ 131,26 para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante, clicar no item custas, incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor correspondente. O sistema vai gerar um 

boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral deste fórum, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-57.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

HAIAS DE CAIRES LIMA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000145-57.2017.8.11.0100. REQUERENTE: HAIAS DE CAIRES LIMA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c reparação por dano extrapatrimonial. 

Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação jurídica com a 

parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito por dívida no valor de R$ 82,91 que considera indevida. Analisando 

os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

demanda procede em parte. Tratando-se, in casu, de demanda sobre 

relações de consumo, deve ser aplicada à espécie as normas do Código 

de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório, 

providência perfeitamente admitida diante da hipossuficiência da parte 

Reclamante, a qual não é capaz de produzir prova do fato negativo, já que 

afirma não ter contratado qualquer plano de telefonia com a Reclamada. 

Nesse contexto, a parte Ré não apresentou fatos extintivos, modificativos 

ou impeditivos do direito alegado na inicial, não trazendo aos autos 

qualquer documento hábil a comprovar a contratação alegada por esta, 

tais como, por exemplo, o contrato de adesão, gravações de atendimento 

etc., bem como seus documentos pessoais, o que poderia dar amparo às 

suas alegações de que o débito seria exigível e legítimo. Em sua defesa, o 

promovido apenas se resumiu a argumentar contrariamente aos anseios 

da parte Reclamante. Reporta à existência de um contrato e relatório de 

chamadas para alegar vínculo com o consumidor, mas tais documentos 

não foram juntados aos autos. Tampouco há prova de que a contratação 

tenha sido porventura, de forma verbal, por meio dos call centers da 

promovida (meio também utilizado por ela nos casos de aquisição de 

serviços telefônicos), eis que não foi juntada qualquer gravação de 

atendimento nesse sentido. Assim, analisando os autos, constato que a 

negativação de seu nome deu-se de forma indevida, já que não 

comprovada a existência de contrato entre as partes que justificaria a 

dívida lançada nos órgãos restritivos. Quanto ao dano moral, resta 

configurada a sua ocorrência, já que totalmente ilegítima a inscrição dos 

dados do demandante no cadastro de proteção ao crédito. Aliás, 

conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter 

incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus 

pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a 

jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o dano 

moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Por outro lado, 

levando-se em conta que a indenização deve ser fixada de modo a não 

causar enriquecimento ilícito para aquele que a recebe, bem como, de 
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conformidade com a condição econômica daquele que deve pagar, no 

presente caso, o pedido de indenização pleiteado na peça inicial deve ser 

acolhido em parte. Neste sentido, oportuno o julgado abaixo: A vítima de 

lesão a direito de natureza não patrimonial (Constituição da República, art. 

5º, incisos V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a 

humilhação sofridas, e arbitradas segundo as circunstâncias. Não deve 

ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva. (TJSP – 7ª C. – Ap. – 

Rel. Campos Mello – j. 30.10.91 – RJTJESP 137/187). (Destaquei). 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 são, 

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, além das peculiaridades do caso concreto. No caso, 

esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), que considero mais justa e equânime ao presente caso, além de 

atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, 

eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em nome do autor (R$ 

82,91), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico entre as 

partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão definitiva de 

seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a demandada 

ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por 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 (06/08/2017 – data da primeira inclusão indevida) por se 

tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a correção 

monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 12 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010153-13.2013.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE 

Processo nº 8010153-13.2013.8.11.0100 REQUERENTE: AUTO PECAS 

NOROESTE LTDA - EPP REQUERIDO: SEBASTIAO GOMES DOS SANTOS 

Vistos etc. Intime-se o requerente para requerer o que for de direito no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito por abandono de causa. 

Cumpra-se servindo a presente decisão como mandado. BRASNORTE, 10 

de maio de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-25.2014.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

AMILTON CESAR PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE 

Processo nº 8010137-25.2014.8.11.0100 REQUERENTE: AMILTON CESAR 

PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. 

Intime-se o requerente para requerer o que for de direito no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção do feito por abandono de causa. Cumpra-se 

servindo a presente decisão como mandado. BRASNORTE, 10 de maio de 

2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010127-78.2014.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

BENEDITO ROMERSON JESUS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (ADVOGADO(A))

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO VICTOR LIMA PINTO COELHO PROCESSO n. 

8010127-78.2014.8.11.0100 Valor da causa: $28,960.00 ESPÉCIE: 

[OBRIGAÇÕES, DIREITO DO CONSUMIDOR, CONTRATOS DE CONSUMO, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: BENEDITO ROMERSON JESUS 

DE ALMEIDA Endereço: Rua ARLINDO ANTONIO MAYER, 1030, 

AEROPORTO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: 

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Endereço: 

Rodovia PR-082, KM 01, S/N, S/B, DOURADINA - PR - CEP: 87485-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, acima qualificada, para comparecer 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Brasnorte Data: 09/11/2018 Hora: 13:45 Tipo: Conciliação 

Sala: Brasnorte - Mig ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. BRASNORTE, 2 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-57.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LENY GOMES DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000188-57.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$10,000.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LENY GOMES DE 

MELO Endereço: RUA IGUATEMI, 1610, NOSSO LAR, BRASNORTE - MT - 
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CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: AVENIDA 

HIGIENÓPOLIS, 1365, - DE 1151/1152 A 2225/2226, JARDIM 

HIGIENÓPOLIS, LONDRINA - PR - CEP: 86015-010 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Brasnorte Data: 19/10/2018 Hora: 13:15 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

BRASNORTE, 2 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-42.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

TATISA MAIARA DE AZEVEDO (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO CUSTODIO BORGES (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000189-42.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$1,602.72 ESPÉCIE: [ANULAÇÃO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SEBASTIAO CUSTODIO 

BORGES Endereço: Rua Arlindo Antonio Mayer, 549, casa, Jardim 

Aeroporto, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO SA Endereço: RUA AURORA SOARES BARBOSA, 

775, VILA CAMPESINA, OSASCO - SP - CEP: 06023-010 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Brasnorte Data: 26/10/2018 Hora: 12:00 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

BRASNORTE, 2 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-63.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA (ADVOGADO(A))

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE CATHERINE COSTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000067-63.2017.8.11.0100 Valor da causa: 

$1,495.52 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: ALINE CATHERINE COSTA Endereço: 

Rua Paraguai, 191, Parque das Nações, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 26/10/2018 Hora: 
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12:15 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 2 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38375 Nr: 713-60.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERISLENE JULIA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT., RENATO 

REGIO GONÇALVES DOS SANTOS, CHARLLEY ANDERSON DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 Intimar parte requerida para se manifestar nos autos, no prazo legal, 

conforme teor da decisão/determinação infra:

Vistos, etc.

Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de mérito na 

sentença, tendo por base o princípio da economia processual; intimem-se 

as partes para que se manifestem sobre o interesse de produção de 

demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a 

pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 31967 Nr: 1724-66.2013.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NOS AUTOS EM 10 DIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 31968 Nr: 1725-51.2013.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERONIMA LEMES CHAVEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NOS AUTOS EM 05 

DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 22960 Nr: 520-60.2008.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AILTON BARBOSA, MARTA BARBOSA 

DOS SANTOS, EDSON INACIO TOMÉ, WILSON GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MAYOLINO 

MONTECCHI - OAB:12124, KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - 

OAB:10075-MT, RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - OAB:13631

 INTIMAR ADVOGADOS DE DEFESA PARA APRESENTAR MEMORIAIS 

FINAIS, POR ESCRITO, EM 05 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38984 Nr: 1118-96.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDA RETSIPINI PARI’OWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE 

DIREITO EM, 10 DIAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38827 Nr: 1013-22.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA PE’EIWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE 
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DIREITO EM, 10 DIAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37706 Nr: 244-14.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BUTSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE 

DIREITO EM, 10 DIAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83786 Nr: 941-67.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA MICHELE ARTMANN 

GUERRA - OAB:MT/13697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) Desta feita, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial 

estão corretos, razão pela qual HOMOLOGO-OS.Preclusa esta decisão, 

nos termos do artigo 535, § 3º do Código de Processo Civil, expeça-se 

r e q u i s i ç ã o  d e  p e q u e n o  v a l o r / p r e c a t ó r i o . D i l i g ê n c i a s 

necessárias.....................................

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 88028 Nr: 1529-40.2015.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSÉ QUAINI, ALEXANDRE LUIZ 

MONEGAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA - OAB:OAB/MT 14928, JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELLO - 

OAB:OAB/MT 9.231-A

 Vistos etc.

Trata-se de Carta Precatória oriunda da Vara Cível da Comarca de Sinop, 

com a finalidade que seja procedida a avaliação de bem penhorado nos 

autos por meio de perito judicial nomeado por este Juízo.

Para cumprimento do ato deprecado, nomeio como perito do Juízo, o Sr. 

Carlos Fernando Ferraciolli (engenheiro civil, com endereço profissional 

localizado na rua das Ipoméias, n.º 1020, Setor Industrial Norte, Sinop/MT), 

para proceder ao exame requerido. O Perito nomeado deverá apresentar 

proposta de honorários, bem como indicar dia, hora e local para o início da 

perícia, no objetivo de atender o disposto no artigo 474 do CPC.

 Os honorários serão pagos pela parte Autora/Exequente, salvo outra 

deliberação do Juízo Deprecante.

Determino que a parte Autora/Exequente deposite em Juízo o valor de 50% 

(cinquenta por cento) dos honorários periciais, sendo que a outra metade 

será levantada após a entrega do laudo.

B) As partes, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarão assistentes técnicos 

e formularão quesitos (CPC, art. 465, §1º, II e III).

 C) O laudo pericial deverá ser entregue em Cartório no prazo de 30 

(trinta) dias, contados a partir da data em que o perito for intimado para 

dar início aos trabalhos (CPC, art. 465, caput).

 D) Apresentado o laudo em Cartório, os assistentes técnicos porventura 

indicados pelas partes deverão, querendo, apresentar seus pareceres no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, depois de intimadas as partes da 

apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º, parágrafo único).

 E) Intime-se o perito para apresentar estimativa de seus honorários, 

currículo e contatos profissionais em especial endereço eletrônico para 

futuras intimações, no prazo de 05 (cinco) dias (CPC, art. 465, § 2º).

Havendo escusa (CPC, art. 467), voltem-me os autos conclusos para 

nomeação de novo perito.

F) Com a apresentação do laudo, intimem-se as partes para querendo 

apresentarem manifestação.

G) Por fim, oficie-se o Juízo Deprecante sobre a presente decisão.

Int.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 87525 Nr: 1303-35.2015.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tânia Mara Rosa Finger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 Vistos.(...) Desta feita, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial 

estão corretos, razão pela qual HOMOLOGO-OS.Preclusa esta decisão, 

nos termos do artigo 535, § 3º do Código de Processo Civil, expeça-se 

r e q u i s i ç ã o  d e  p e q u e n o  v a l o r / p r e c a t ó r i o  n o s  a u t o s 

principais.Desapensem-se e arquivem-se, com as cautelas de 

estilo.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96679 Nr: 1608-48.2017.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO CABRAL VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT 4.677, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:MT 7.042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Promovo nesta data a retirada da restrição no veículo, conforme extrato 

em anexo, via sistema Renajud.

2. Ante o decurso do prazo para contestar o feito, intime-se a parte autora 

para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 48552 Nr: 1056-35.2007.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO NAVEGANTE LTDA, PEDRO 

MAÇAL FUKAGAWA, YATIYO FUKAGAWA, ALICE SAYURI FUKAGAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A

 (...) Ante o exposto, SUSPENDO o presente feito até a regularização no 

polo passivo da presente demanda, por força do artigo 313, § 2º, I do 

Código de Processo Civil. 3. Intime-se a parte Autora da presente decisão, 

bem como para regularizar o polo passivo, no prazo de 90 (noventa) dias, 

devendo promover a citação do espólio, de quem for o sucessor ou dos 

herdeiros, com a qualificação e endereço. 4. Diligências necessárias. 

Cláudia, 01 de outubro de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos
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 Cod. Proc.: 43777 Nr: 15-48.1998.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria Federal do INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kurten Madeiras do Norte LTDA-EPP, ALTAMIR 

KURTEN, Anna Kurten

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rogério da Silva - 

OAB:16.993 / PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: juliana rodrigues de souza - 

OAB:14969

 Ante o exposto, a) diante da satisfação da pretensão executória no 

tocante à CDA n. 32.345.131-4, com fundamento no art. 924, II, do CPC, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito; b) com relação 

ao executado ALTAMIR KURTEN, JULGO EXTINTO o feito com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC para o fim de reconhecer a 

prescrição no tocante à CDA n. 32.345.132-2; c) RECONHEÇO tão 

somente a decadência das competências anteriores a 12/1990, referente 

à CDA n. 32.345.132-2; d) DETERMINO que a Exequente promova a 

readequação da CDA, conforme a presente decisão, no prazo de 30 

(trinta) dias.Ao Distribuidor para excluir do polo passivo o executado 

Altamir Kurten.P.R.I, devendo a autarquia requerer o que de direito.Cláudia, 

01 de outubro de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83430 Nr: 680-05.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUPERCIO DOS REIS FRIGERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUBE B. PEREIRA MACEDO 

- OAB:MT - 13.941, Lucilo de Freitas Macedo Filho - 

OAB:14.415/OABMT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono os autos a fim de abrir vista à defesa para requerimentos na 

fase do artigo 402 do CPP ou para apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52775 Nr: 756-68.2010.811.0101

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO KELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 52/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de abrir vistas á defesa para apresentação 

das alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102857 Nr: 1314-59.2018.811.0101

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCIZIO ANTÔNIO MARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO BORGES ARAGÃO, Sadi 

Bueno da Silva, Salete Zanata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PAULI 

GONÇALVES - OAB:14286

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

impugnar a contestação (referência 22), bem como manifestar-se acerca 

da petição apresentada pela parte requerida (referência 23), no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83392 Nr: 648-97.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY HERNANDES NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NARDI - 

OAB:24204/O, RUSSIAN DOS SANTOS - OAB:87932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,48 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 59/61. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

132,08 (cento e trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Cláudia aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 58/2018-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 a servidora Tatiana Mendes de Oliveira, Matricula 

34660, designada para responder pelo Cartório Distribuidor estará 

afastada de suas funções, em gozo de compensatórias, no período de 01 

a 03 de outubro de 2018;

 CONSIDERANDO a necessidade de designar um servidor para responder 

pelo Cartório Distribuidor, durante o período de afastamento da referida 

servidora;

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor GUSTAVO TEODORO DE SOUZA, Matrícula 

32712, Gestor Administrativo 3, para responder pela Central de 

Distribuição, com efeito retroativo à 01 de outubro de 2018 à 03 de outubro 

de 2018.

Art. 2º - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Colniza/MT, 02 de outubro de 2018.

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39583 Nr: 1023-28.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trento Eletromoveis Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Dayan da Luz Barros 

- OAB:11.407

 Nos termos da legislação vigente, bem como do provimento 56/2007 da 
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CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de dar ciência a parte requerida 

das sentença constantes nas folhas 35/38.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63200 Nr: 600-63.2013.811.0105

 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: LGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAD, MDAP, MDAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da sentença de 

folhas 40/40-V.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61536 Nr: 605-22.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Metones de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de ação para concessão de benefício previdenciário 

ajuizada pela parte em epígrafe contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS..Ante ao exposto, e por tudo que dos autos 

constam JULGO E DECLARO extinto o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, VI, do CPC.De consequência, com fulcro no art. 

485, § 2º, do CPC, condeno a parte autora às custas e despesas 

processuais, cuja cobrança ficará suspensa por ser a mesma beneficiária 

da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as devidas baixas.P.I.C.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62887 Nr: 279-28.2013.811.0105

 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: Izabel Rosa de Moraes Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de ação para concessão de benefício previdenciário 

ajuizada pela parte em epígrafe contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS..Desta forma, oportunizado o prazo para juntada 

do requerimento e mediante o silêncio da parte autora, resta evidenciada a 

falta de interesse processual estampada na ação, não restando outra 

hipótese que não a extinção do processo sem resolução do mérito.Ante 

ao exposto, e por tudo que dos autos constam JULGO E DECLARO extinto 

o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do 

CPC.De consequência, com fulcro no art. 485, § 2º, do CPC, condeno a 

parte autora às custas e despesas processuais, cuja cobrança ficará 

suspensa por ser a mesma beneficiária da justiça gratuita, nos termos do 

artigo 98, § 3º, do CPC.Revogo a tutela de urgência deferida em decisão 

de fls. 54/56.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas.P.I.C.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62655 Nr: 43-76.2013.811.0105

 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: João Conceição Loureiro de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em etc.Trata-se de ação para concessão de benefício 

previdenciário ajuizada pela parte em epígrafe contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS..Desta forma, oportunizado o 

prazo para juntada do requerimento e mediante o silêncio da parte autora, 

resta evidenciada a falta de interesse processual estampada na ação, não 

restando outra hipótese que não a extinção do processo sem resolução 

do mérito.Ante ao exposto, e por tudo que dos autos constam JULGO E 

DECLARO extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VI, do CPC.De consequência, com fulcro no art. 485, § 2º, do 

CPC, condeno a parte autora às custas e despesas processuais, cuja 

cobrança ficará suspensa por ser a mesma beneficiária da justiça 

gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas.P.I.C.Às providências.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63071 Nr: 26-24.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUCIR ROSSETI, GILBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista a decisão prolatada no expediente nº. 

0022611-71.2017.8.11.0000, deferindo o afastamento do Excelentíssimo 

Senhor Dante Rodrigo Aranha da Silva, Juiz Substituto da Comarca de 

Cotriguaçu/MT, faz-se necessária a readequação de pauta.

Desta forma, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 27 de Abril de 2017 às 

17h 00min, na sala de audiências do Fórum da Vara Única do Fórum desta 

Comarca.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público Estadual, nos processos em que atua como 

autor ou custos legis.

Por fim, proceda a Secretaria com os demais atos necessários para o fiel 

cumprimento da decisão, servindo cópia do presente despacho como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.

Cumpra-se.

Às providências.

De Aripuanã/MT para Cotriguaçu/MT, 03 de Março de 2017.

Daiane Marilyn Vaz

Juíza Substituta em Substituição Legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34181 Nr: 600-86.2010.811.0099

 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): ROSANGELA DOS SANTOS, NILTON LUCIANO 

PEREIRA, JOSÉ RODRIGUES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b, JOSÉ VITOR PEREIRA DE CASTRO - 

OAB:11.258-A/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILTON LUCIANO PEREIRA, Cpf: 

65123719172, Rg: 5.305.311-4, Filiação: Filisbino Luciano Pereira e Maria 

Leonor Pereira, data de nascimento: 23/08/1966, brasileiro(a), natural de 

Faxinal-PR, solteiro(a), Telefone 8448-2630. atualmente em local incerto e 
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não sabido

Finalidade: 1- INTIMAÇÃO, do acusado acima qualificado para comparecer 

à audiência que será realizada no dia 28/11/2018, às 16h00min. 2- Ao 

acusado indicar se o advogado JOSÉ VITOR PEREIRA DE CASTRO ainda 

continua em sua Defesa, indicando outro se for o caso, já ficando ciente 

de que, não mais sendo e nada indicando, será nomeado Defensor para 

continuidade do processo.

Despacho/Decisão: Vistos...DESIGNA-SE audiência de INSTRUÇÃO e 

JULGAMENTO para o dia 28/11/2018, às 16h00min, ocasião em que serão 

realizados os depoimentos das testemunhas (em sentido amplo) e também 

o interrogatório dos réus. Por fim, à SECRETARIA para:1.EXPEDIR 

PRECATÓRIA para oitiva de ANAURELINO RICARDO DA ROSA;2.INTIMAR 

o réu NILTON (no último endereço indicado no processo e por Edital, ao 

mesmo tempo) para que indique se o advogado José Vitor Pereira de 

Castro ainda continua em sua Defesa, indicando outro se for o caso, já 

ficando ciente de que, não mais sendo e nada indicando, será nomeado 

Defensor para continuidade do processo;3.Quanto às testemunhas de 

Defesa, os endereços encontrados são parciais, não havendo atualização 

por parte da Defesa, especialmente após a Certidão de fl. 198v, ficando 

cientes de que, não sendo encontrados ou não comparecendo à 

audiência, estará precluso o direito de ouvi-las;4.INTIMAR as testemunhas, 

os réus e a Defesa (pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR 

TELEFONE, SE RESIDENTE EM OUTRA COMARCA). Ciência ao Ministério 

Público.Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. 

Cumprir.Cotriguaçu/MT, 25 de setembro 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, Bianca Cardozo de 

Souza , digitei.

Cotriguaçu, 28 de setembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000031-24.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LANG & LANG LTDA - ME (REQUERENTE)

JOSE BRUNO MARTINS LEAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO QUEIROZ DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 

30/10/2018, às 14h00min horas (MT). COTRIGUAÇU, 2 de outubro de 

2018. CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: 

RUA GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 - TELEFONE: (65) 35551099

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26741 Nr: 2110-13.2005.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SQUERSATO & DE CARLI LTDA-ME (CASA NOSTRA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte autora para 

que se manifeste sobre o teor do ofício juntado às fls. 121, no prazo legal.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54618 Nr: 778-55.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA GASPAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GARCIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:138065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de Ref: 16 foi protocolada 

tempestivamente.

E, POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente impugnação à 

contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47242 Nr: 1018-78.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIA DE FÁTIMA SOARES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tomem 

ciência do laudo de ref.47 e no prazo legal se manifestem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54082 Nr: 550-80.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Ribeiro Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271

 Certifico e dou fé que, a contestação de Ref: 17 foi protocolada 

tempestivamente.

E, POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente impugnação à 

contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53756 Nr: 398-32.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HONORINHA SANTA 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:
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 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para, no prazo legal, se manifeste acerca da juntada 

de documentos pela parte requerida (ref.10).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53511 Nr: 308-24.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para, no prazo legal, se manifeste acerca da juntada 

de documentos por parte do requerido (ref.10)..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54614 Nr: 775-03.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Firmino de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para, no prazo legal, se manifeste acerca da juntada 

de documentos por parte do requerido (ref.10)..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53197 Nr: 178-34.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA ROBERTA 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:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para, no prazo legal, se manifeste acerca da juntada 

de documentos por parte do requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 7122 Nr: 266-92.2006.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA, Edir Braga Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eledir Miranda de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - 

OAB:4735/MT, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Oliveira de 

Oliveira - OAB:7206-b

 INTIMAÇÃO do Executado através de seu advogado, na forma dos artigos 

513 e 523 do CPC, para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver, sob pena de multa de 10% e honorários 

advocatícios no mesmo montante. (art. 28 da Portaria nº 01/2018).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32099 Nr: 812-06.2013.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Afonso Alves de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabeth Cerqueira Costa - 

OAB:13066, Horst Vilmar Fuchs - OAB:12529

 Desta forma, ante ao exposto, conheço dos Embargos de Declaração, 

mas nego-lhe provimento, pois inexistente qualquer vício sanável por este 

instrumento.Portanto, permanecendo incólume a decisão de fl. 424, 

cumpra-se naqueles termos.Intime-se.Dom Aquino/MT, 1º de outubro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57177 Nr: 1974-60.2018.811.0034

 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: LCdS, ELS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISE SOARES GUIMARÃES DE 

SOUZA - OAB:7846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifico que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim 

como foi observada a determinação posta no art. 320 do mesmo diploma 

legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo códex, RECEBO a 

petição inicial.

DEFIRO a concessão da Justiça Gratuita dos requerentes nos termos do 

art. 98 e ss. do CPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CF.

Considerando haver interesse de menor, DÊ-SE VISTA dos autos ao 

Ministério Público para manifestar-se em 15 (quinze) dias.

Após, voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Dom Aquino/MT, 01 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50747 Nr: 2540-43.2017.811.0034

 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: MISAEL DE ALMEIDA, ELIEL DE ALMEIDA, CATIA 

CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, KÊNIO ALEXSON DE ALMEIDA SILVA, 

KENIA ROSANGELA DE ALMEIDA SILVA, ALEFF DE ALMEIDA SILVA, 

GEZIEL DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alaydes Antonia de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Expedição de Alvará Judicial promovido por MISAEL 

DE ALMEIDA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe.

A pretensão do requerente é levantar valores constantes em contas 

bancárias que eram de titularidade de sua falecida mãe Alaydes Antonio 

de Almeida, afirmando que a monta enquadra-se nas previsões da lei nº 

6.858/90.

Portanto, é necessária a expedição de ofício às instituições financeiras, 

conforme requerido pelo autor em inicial, a fim de averiguar a quantia e 

natureza dos valores.

Por outro lado, vejo que o requerente acostou declarações de outros 

herdeiros, nas quais dizem renunciar sua quota parte (ref. 20).

Ocorre que os documentos acostados são instrumento particular, 
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enquanto a lei exige que a renúncia da herança deve ser feita por 

instrumento público ou termo judicial.

Neste sentido, destaca-se o seguinte dispositivo do Código Civil:

Art. 1.806. A renúncia da herança deve constar expressamente de 

instrumento público ou termo judicial.

Por tais razões, DEFIRO o pedido da requerente em inicial, determinando a 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Banco do Brasil e Caixa Econômica para 

informarem no prazo de 15 (quinze) dias quanto e qual é a natureza dos 

valores vinculados ao nome de Alaydes Antonio de Almeida, portadora do 

CPF 453.407.301-15.

Ainda, INTIME-SE o requerente para sanar a irregularidade das renúncias 

dos herdeiros, realizando-as na forma prevista em lei, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 01 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57157 Nr: 1958-09.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A- Divisão Pionner Sementes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Breda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367/MT, Jonas Coelho da Silva - OAB:5706, Paulo 

Rogério de Oliveira - OAB:7074, Pedro Evangelista da Ávila - 

OAB:1.823-B, Renata Moreira de Almeida Vieira Neto Debesa - 

OAB:11.674-B, Vanessa Pelegrini - OAB:10059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Presentes os requisitos legais (art. 260 do CPC), recebo a missiva 

precatória.

Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia 

servir de mandado e contrafé.

 Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos os dados 

pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na Seção 7, do 

PROVIMENTO 41/2016-CGJ.

Após, devolva-se com nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 01 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 40313 Nr: 150-37.2016.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BORGES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossenses S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A, MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127/A

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por ANTONIO BORGES 

GUIMARÃES em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, ambas devidamente qualificadas no processo em destaque.

A executada informou o pagamento do valor da dívida (ref. 52).

Intimado, o exequente informou a conta para levantamento do valor 

depositado (ref. 53).

Os autos vieram conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Diante da informações de cumprimento das obrigações impostas pelo título 

judicial, é imperiosa a extinção do feito.

Portanto, sem mais delongas, JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores depositados, conforme 

dados bancários indicados pela exequente (ref. 53), OBSERVANDO-SE, 

contudo, o provimento nº 68/2018 do CNJ.

Publique-se. Intimem-se.

Custas remanescentes pela executada.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 01 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54670 Nr: 810-60.2018.811.0034

 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: AZDORM, ARMQ, ARMQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLCQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CARDOSO LEITÃO - 

OAB:24140/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a conciliação restou prejudicada, pois infrutífera a 

citação do requerido, bem como a petição da autora à ref. 46, designo 

nova audiência de conciliação para 30 de outubro de 2018, às 13h30.

Cite-se o requerido no endereço indicado à ref. 46.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 01 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54942 Nr: 964-78.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ELIZABETH FIRMINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PARMIGIANI - 

OAB:19762/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 964-78.2018.811.0034 (54942)

Aposentadoria Por Invalidez

Vistos etc.

Cuida-se de ação de aposentadoria por invalidez, e ou auxílio doença 

ajuizada por ANA ELIZABETH FIRMINO RODRIGUES, em face de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIL - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

A parte autora, por meio do petitório de Ref.: 22, pugna pelo arquivamento 

dos autos, uma vez que não há mais pretensão de dar continuidade no 

feito.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato.

 DECIDO.

 Extrai-se dos autos que a parte autora requer a desistência da presente 

ação (Ref.: 22).

Vislumbra-se, ainda, que a parte demandada ainda não foi citada, não se 

formando, a toda evidência, a angularização processual.

Diante do exposto, por não ser o caso de incidência do § 4º, do artigo 485, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido 

pela parte requerente.

 Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, VIII, do NCPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, pois não houve pretensão 

resistida.

Transitado em julgado, arquive-se com a baixa nos autos, observando-se 

as formalidades de estilo.

P.R.I.

 Cumpra-se.

Dom Aquino – MT, 01 de outubro de 2018
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Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52312 Nr: 3228-05.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pedro Taques Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil em razão do não 

preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício 

pleiteado.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (§8º, art. 

85, do CPC), ressalvando o disposto no art. 98, §3º do mesmo Diploma 

Legal.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a 

presente sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas de praxe.Dom Aquino/MT, 20 de setembro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56940 Nr: 1878-45.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizete Cleide Zanoli Gonçalves Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, Marla Denilse Rheinheimer - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1878-45.2018.811.0034

Código 56940

Vistos etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do art. 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no art. 320 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a 

petição inicial.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 5º, inciso LXXIV, da CF e art. 98 do CPC.

Em termos de prosseguimento, considerando o Ofício Circular da 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em consta orientação dos Procuradores 

Federais pela não realização de acordos em audiência de conciliação, bem 

como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos para as 

audiências de conciliação devido ao grande número de demandas em 

várias Cidades do Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a 

faculdade do art. 212, § 2º, do CPC, para que responda a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, no 

prazo legal.

Após, conclusos.

Dom Aquino/MT, 01 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56198 Nr: 1578-83.2018.811.0034

 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: GPM, PVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SCHERER - OAB:3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1578-83.2018.811.0034

Código 56198

Vistos etc.

Verifico que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim 

como foi observada a determinação posta no art. 320 do mesmo diploma 

legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo códex, RECEBO a 

petição inicial e sua emenda.

Considerando que o interesse menorista envolvido na demanda, 

COLHA-SE o parecer ministerial.

Após, voltem conclusos os autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Dom Aquino/MT, 01 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 30826 Nr: 602-86.2012.811.0034

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados NPL 1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chernenko do Nascimento Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:8927, RODRIGO FRASSETTO GOES - OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 Vistos etc.

Considerando que a requerente quedou-se inerte após intimada da 

infrutífera tentativa de busca e apreensão do veículo e da petição 

encartada às fls. 113/114, intime-a, pessoalmente, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Dom Aquino/MT, 1º de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 51105 Nr: 2702-38.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roniclei Justino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Vinicius de Moraes - 

OAB:19046

 Código: 47392

Vistos.

Trata-se de Executivo de Pena de RONICLEI JUSTINO DA SILVA, 

condenado a 03 (três) meses de detenção.

O Ministério Público pugnou pela extinção do feito ante a ocorrência da 

prescrição da pretensão executória (ref.38).

É o relatório.

Decido.

Considerando o integral cumprimento das condições impostas, sem que o 

reeducando tivesse dado razão à sua revogação, a representante do 

Ministério Público requereu que fosse julgada extinta a punibilidade do réu 

à Ref. 38.

Ante o exposto, estando presentes os pressupostos legais, com 

fundamento no Artigo 82 do Código Penal, acolho o parecer ministerial e 

DECLARO extinta a punibilidade do recuperando ONICLEI JUSTINO DA 

SILVA.

P.R.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Dom Aquino – MT, 28 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em Substituição Legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47323 Nr: 1057-75.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNALINE ALVES DOS SANTOS, NARALINE ALVES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON TELES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para, no prazo legal, se manifeste acerca da petição 

da Fazenda Pública Estadual (ref.67).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54215 Nr: 601-91.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOPOLDO GABRIEL SOARES DE OLIVERIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerida, por 

intermédio de seus procuradores, para querendo, se manifeste acerca da 

petição da parte requerida (ref.31)

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 43/2018-DF

 O Doutor ADALTO QUINTINO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito, em 

Substituição Legal, da Comarca de Feliz Natal, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais...

 CONSIDERANDO que, fora autorizado o Juiz Diretor do Foro, delegar para 

que o Gestor assine eletronicamente notas fiscais e relatórios para 

pagamentos dos credenciados encaminhando-os ao FUNAJURIS, qual seja 

até o dia 05 (cinco) do mês subsequente à prestação de serviço;

 CONSIDERANDO que, este magistrado está respondendo pela Comarca 

de Feliz Natal, em Substituição Legal.

 R E S O L V E:

Art. 1° - AUTORIZAR a Gestora Geral, Mailza Ramos de Araújo, mat. 7693, 

a assinar digitalmente as Notas Fiscais dos credenciados referente ao 

mês de Setembro/2018, bem como assinar os relatórios, devido ao Juiz de 

Direito e Diretor do Foro, uma vez que este magistrado está respondendo 

em substituição Legal, pela Comarca citada, devendo uma cópia da 

presente Portaria ser anexada no portal do GPSEM.

 Art. 2º - Publique-se.

 Feliz Natal 02 de outubro de 2018.

 ADALTO QUINTINO DA SILVA

 Juiz de Direito/Diretor do Foro em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84348 Nr: 1339-96.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ROSSATIUK LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências por estar 

o Magistrado de atestado Médico, REDESIGNO à solenidade aprazada na 

vertente demanda para o dia 13 de Fevereiro de 2019 às 16h00min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se às partes.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109176 Nr: 2450-70.2017.811.0087

 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: MDF, PDF, Edna Deluca Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente postula pela extinção 

da ação.

Sendo assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, homologo 

o pedido de desistência e consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito.

Sem custas.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39502 Nr: 1703-67.2010.811.0087

 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: DAIANE FRANCIELLI DA SILVA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramilha Lopes (De Cujus)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO a desistência na continuidade do inventário, extinguindo o 

feito na forma do art. 485, VIII, do CPC.

Custas suspensas em razão do deferimento da gratuidade.

Sem sucumbência.

Intime-se e arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94522 Nr: 2020-89.2015.811.0087

 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: LS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PE(c

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Previdelli - 

OAB:MT/6.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se a certidão requerida pelo autor.

 Após, recolhidas as custas finais, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann
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 Cod. Proc.: 37736 Nr: 3818-95.2009.811.0087

 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: Renita Jaschke Rizzotto, Herculis Alexandre Rizzotto, 

Willian Rizzotto, Sara Jasquen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Osmar Rizzotto (de cujus)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a inventariante para que dê prosseguimento ao feito sob pena 

de extinção, manifestando-se expressamente acerca de interesse no rito 

previsto no art. 659 do CPC. Confiro o prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103208 Nr: 3391-54.2016.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhoni Clesi da Silva Cunha, Julio Cesar Soares, 

Paulo Henrique Lima Guimarães, Fernando Henrique da Silva Hidalgo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Reiteração de intimação da procuradora do réu Dra. Angelita Kemper para 

apresentar memoriais finais no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88695 Nr: 3057-88.2014.811.0087

 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: AGRICOLA CACHIMBO COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, ABRIICAM Atividade Brasileira de Investimentos 

na Industria, Comércio e Agronegócio Mundial LTDA, Milton Heitor dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Dilmar Antônio de Avila, Geni 

Horsczaruk de Avila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrick Sharon dos Santos - 

OAB:14712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 Digam as partes acerca das fases ou e resultados dos processos 

executivos da dívida que se pretende habilitar, apresentando as 

respectivas certidões narrativas.

 Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86845 Nr: 269-04.2014.811.0087

 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: Geni Horsczaruk de Avila

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILMAR ANTONIO DE ÁVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Apresente a inventariante, no prazo de 15 (quinze) dias, certidões 

negativas de débitos fiscais e certidão de objeto e pé do processo de 

execução Código Apolo 69438, e eventuais desdobramentos, em trâmite 

perante a Comarca de Peixoto de Azevedo.

Após, vistas ao Ministério Público e voltem-me conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108869 Nr: 2301-74.2017.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Batista Urizze

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.819- AO/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para apresentar 

a atualização do débito, considerando-se a correção monetária desde a 

data do vencimento da dívida, e os juros legais desde a citação, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113320 Nr: 761-54.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Remir Rosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA TERESINHA 

SOBRINHO - OAB:16009, Ruy Barbosa Marinho Ferreira - 

OAB:3.596-A/OAB-MT

 ROBATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 312, CAPUT, DO CPP. 2. EXCESSO 

DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 

INSUBSISTÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO 

DE CARTAS PRECATÓRIAS. ELASTÉRIO JUSTIFICADO. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA 

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. A gravidade concreta do 

comportamento engendrado pelo paciente (extraída da premeditação do 

crime, do motivo ignóbil e do evidente desprezo pela vida alheia) e a 

necessidade de se resguardar a colheita de provas judiciais recomendam, 

nos termos do art. 312, caput, do CPP, seu encarceramento cautelar com 

vistas a tutelar o meio social e resguardar a instrução probatória.2. A 

pluralidade de réus [dois, no caso] e a necessidade de expedição de 

Cartas Precatórias para se colher o depoimento de algumas testemunhas 

[que se mudaram para outro Estado da Federação tamanho o temor que 

passaram a sentir] são circunstâncias que autorizam um certo 

prolongamento do trâmite do processo.” (RONDON BASSIL DOWER FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 

27/03/2018)

Assim, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por 

REMIR ROSA DOS SANTOS.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114190 Nr: 1460-45.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudeir Ferreira Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Cesar da Silva - 

OAB:OAB/ MT 16.2490

 Nos termos do art. 581, IV, do CPP, recebo o presente recurso em sentido 

estrito, por próprio e tempestivo.

Reapreciando a matéria, entendo que a decisão não deve ser modificada 

ou reconsiderada, razão por que a mantenho, pelos seus próprios 

fundamentos.

Assim, restando presentes os pressupostos de admissibilidade do 

recurso, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, consignadas as nossas homenagens (CPP, art. 583, II).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102924 Nr: 3238-21.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Ivaneide Dantas Soares Hanauer - ME, 

Osmar Roque Hanauer, Maria Ivaneide Dantas Soares Hanauer, AMANDA 

DANTAS SOARES HANAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerado o resultado infrutífero da busca via sistema BACENJUD, 

intime-se a parte exequente para requerer o que for de direito, no prazo 

legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109440 Nr: 2624-79.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO JOSE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerado o resultado infrutífero da busca via sistema BACENJUD, 

intime-se a parte exequente para requerer o que for de direito, no prazo 

legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38912 Nr: 1112-08.2010.811.0087

 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): Marcio de Assis - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerado o resultado infrutífero da busca via sistema BACENJUD, 

intime-se a parte exequente para requerer o que for de direito, no prazo 

legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102892 Nr: 3216-60.2016.811.0087

 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): Dorvalino Narciso de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerado o resultado infrutífero da busca via sistema BACENJUD, 

intime-se a parte exequente para requerer o que for de direito, no prazo 

legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108082 Nr: 1876-47.2017.811.0087

 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: Rosaria Pereira de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laércio Candido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIA DE SOUZA - OAB:20024/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que a requerente pugna pela 

desistência da ação.

Sendo assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, homologo 

o pedido de desistência e consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito.

Sem custas.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104907 Nr: 91-50.2017.811.0087

 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): LUCIANO FREITAS DA ROCHA, ADEMIR 

FERREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Conforme se depreende dos autos, as partes informam que entabularam 

acordo, pugnando, assim, pela sua homologação.

Posto isso, com fulcro no art. 487, III, b, do CPC, homologo para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes 

autos.

Indefiro a suspensão do processo, tendo em vista que em caso de 

descumprimento qualquer das partes poderá executar o acordo 

homologado, não havendo razão plausível para se manter suspenso o 

processo, mormente considerando o elevado número de processos em 

trâmite na comarca.

Nesta senda, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos dos artigos 487, inciso III, b, e 924, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme acordado entre as partes.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 25797 Nr: 29-93.2006.811.0087

 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): Rosalvo Alexandre dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco 

Volkswagen S/A em face de Rosalvo Alexandre dos Santos, devidamente 

qualificados.

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente pugna pela 

desistência da ação.

Sendo assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, homologo 

o pedido de desistência e consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito.

Custas pelo requerente.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113644 Nr: 1023-04.2018.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YASUKITI KIHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda em face de Yasukiti Kihara, 

devidamente qualificados.

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente pugna pela 

desistência da ação.
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Sendo assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, homologo 

o pedido de desistência e consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito.

Sem custas.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100689 Nr: 1828-25.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Cristina Venâncio de Souza Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banif Banco de Investimento (Brasil) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Bertoldo Barchet - 

OAB:5.665 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Indenização proposta por Marcia Cristina Venâncio 

de Souza Fernandes em face de Banif Banco de Investimento (Brasil) S.A, 

devidamente qualificados.

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente pugna pela 

desistência da ação.

Sendo assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, homologo 

o pedido de desistência e consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito.

Sem custas.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108097 Nr: 1878-17.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ANTONIO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBY DE CARVALHO - 

OAB:21568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Sustação de Protesto Mercantil/Inscrição Serasa - 

SPC proposta por Geraldo Antonio de Carvalho em face de Banco do 

Brasil S/A, devidamente qualificados.

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente pugna pela 

desistência da ação.

Sendo assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, homologo 

o pedido de desistência e consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito.

Sem custas.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113268 Nr: 725-12.2018.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elenita Salvário da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Busca de Apreensão proposta por Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda, em face de Elenita Salvário da Silva, 

devidamente qualificados.

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente pugna pela 

desistência da ação.

Sendo assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, homologo 

o pedido de desistência e consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito.

Sem custas.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106724 Nr: 1147-21.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junio Moraes Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa proposta pela 

Administradora de Consórcios Sicredi Ltda em face de Junio Moraes 

Aragão, devidamente qualificados.

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente pugna pela 

desistência da ação.

Sendo assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, homologo 

o pedido de desistência e consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito.

Sem custas.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95739 Nr: 2732-79.2015.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREI JULIANO CAMPEOL, Tereza Campeol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Adveio a este juízo a informação quanto à quitação das requisições de 

pequeno valor, dentre as quais se inclui o crédito originário da presente 

execução de sentença, pelo que resta demonstrado o adimplemento da 

obrigação oriunda dos presentes autos.

 Ora, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 2890 Nr: 1801-62.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA DAL - BÓ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Augusto da Silva Peres - 

OAB:OAB/RS 36.190, Marcelo Bervian - OAB:OAB/RS 36.186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Vatutin Loureiro 

Junior - OAB:3876/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa proposta por 

Ferramentas Gerais Comércio e Importação S.A. em face de Madeireira Dal 

Bó Ltda, ambos devidamente qualificados nos autos.

O requerente, intimado pessoalmente e por meio de seu advogado para 

dar prosseguimento ao feito apresentando o endereço atualizado do 
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requerido, bem como seu próprio, sob pena de extinção, não o fez.

Logo, diante da falta de provocação pela parte autora, entende-se que 

esta desistiu da ação.

Senão vejamos a disposição do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III – por não promover os atos e diligência que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.”

Posto isso, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Custas pelo requerente.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103254 Nr: 3433-06.2016.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camila Querino de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Francisco da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriella Gimenez Mello - 

OAB:354.059, Vanessa Ap. Ribeiro Camargo - OAB:368.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram, requerendo a 

homologação do acordo entabulado.

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes, 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90898 Nr: 2972-05.2014.811.0087

 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 - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciano Filho Moreira Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – Sicredi 

Norte-MT, em face de Marciano Filho Moreira Gonçalves, devidamente 

qualificados na inicial.

Conforme se depreende dos autos (fls. 47) a exequente informa o 

pagamento do débito pelo devedor e assim requer a extinção do processo.

 Sendo assim, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do art. 924, 

inciso II e art. 925, do CPC.

Sem condenação em custas processuais.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença.

Certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82297 Nr: 1631-12.2012.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DA SILVA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Garcia da Silva - 

OAB:14593/MT, Adolfo Wagner Areco Gonzales - OAB:5438/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

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: Isto posto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA 

ESTATAL consubstanciada pela denúncia de fls.06/08 e CONDENO o 

acusado Claudinei da Silva Cavalcante, regularmente qualificado nos autos 

em epígrafe, como incurso nas penas do artigo 155, §2º e §4º, I , do 

Código Penal.DA APLICAÇÃO DE PENA Em observância as diretrizes dos 

artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena.DO FURTOO 

Código Penal atribui para o crime de furto qualificado a pena de reclusão, 

de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa. DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

1ª FASE – PENA BASEO grau de culpabilidade é mediano, haja vista que o 

acusado praticou todos os atos possíveis tendentes à consumação ilícita, 

denotando a intensidade do dolo e a determinação delitiva.Não há registro 

de antecedentes criminais.No caderno processual não há multiplicidade de 

elementos para analisar, com exatidão, a personalidade e a conduta social 

do agente, apesar da prática delituosa denotar certo grau de desajuste 

social.O motivo do crime é a obtenção de vantagem ilícita.O fato praticado 

não causou nenhuma consequência grave, visto que os bens furtados 

foram restituídos.Não houve contribuição da vítima para a conduta delitiva. 

Portanto, sopesando as circunstancias judiciais, fixo a pena base no 

mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão.2ª FASE – 

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTESInexistem 

circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem apreciadas. Destarte, 

mantenho a pena provisoriamente em 2 (dois) anos de reclusão.3ª FASE – 

CAUSA DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENAHá causa de diminuição de 

pena, prevista no artigo 155, §2º, do Código Penal, motivo pelo qual reduzo 

a sanção em 2/3 – em razão do reduzido potencial da conduta e pequena 

expressividade do prejuízo - fixando-a em definitivo em 8 (oito) meses de 

reclusão.DA PENA DE MULTA Estabeleço, ainda, a pena de multa em 120 

(cento e vinte) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.Para a 

fixação do número de dias-multa foram analisadas as circunstâncias 

judiciais previstas no artigo 59, discriminadas acima, e, para o valor do 

dia-multa, a situação econômica dos réus, a teor do explicitado no artigo 

60, ambos do Código Penal.Em observância ao critério de fixação da pena 

de multa propugnado por Damásio Evangelista de Jesus, aplico a causa de 

diminuição de pena prevista no artigo 155, §2º, do Código Penal, reduzindo 

a multa em 2/3, fixando-a em 40 dias-multa.DO TOTAL DA PENA Portanto, 

condeno o acusado Claudinei da Silva Cavalcante a cumprir a pena 

privativa de liberdade total de 8 (oito) meses de reclusão, devendo ser 

cumprida inicialmente em regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, ‘c’, 

do Código Penal, e a pena de multa de 40 (quarenta) dias-multa, fixados 

unitariamente no mínimo legal, os quais devem ser atualizados quando da 

execução, na forma da lei (CP, 49, §2º), ignoradas as frações de real (CP, 

art.11).DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADEHá 

viabilidade jurídica na substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, visto que presentes o requisito objetivo, eis que a 

pena imposta na condenação é menor de quatro anos, bem como os 

requisitos subjetivos, haja vista que acusado não é reincidente e a 

culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do 

condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicam que essa 

substituição é suficiente.Destarte, em se tratando de réu condenado a 

pena inferior a 1 (um) ano, nostermos do artigo 44, §2º, do Código Penal, 

substituo a pena privativa de liberdade imposta ao réu por uma restritiva 

de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, devendo 

o condenado, pelo mesmo prazo da pena imposta, ficar à disposição de 

entidade religiosa ou assistencial para execução de tarefas gratuitas, 

cumpridas à razão de 1 (uma) hora por dia de condenação, fixadas de 

modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. As demais 

especificações acerca da prestação de serviços serão fixadas pelo Juízo 

da Execução.Para a aplicação da pena de prestação de serviços à 

comunidade deverão ser observadas as regras contidas no artigo 46 do 

Código Penal.Nos termos do artigo 55 do Código Penal, a pena restritiva de 

direito a ser aplicada, neste caso concreto, terá a mesma duração da 

pena privativa de liberdade substituída.DA REPARAÇÃO DO 

DANOInexistindo elementos processuais para aferir o valor mínimo dos 

danos reflexos causados pela infração. Destarte, remeto a discussão 

para o Juízo Cível, observado o princípio da inércia da jurisdição, nos 

termos do artigo 2º do Código de Processo Civil (CPP, art.387, IV).DA 

PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA A sentença deverá ser publicada em 
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resumo, no órgão oficial (CPP, art.387, VI).DAS CUSTAS 

PROCESSUAISIsento o acusado do pagamento das custas e despesas 

processuais em razão da hipossuficiência, na forma da lei.DA INTIMAÇÃO 

DA SENTENÇA Intime-se o réu da sentença condenatória, nos termos do 

artigo 392 do Código de Processo Penal.DAS PROVIDÊNCIAS 

DERRADEIRAS Transitada em julgado, conclusos para reconhecimento da 

prescrição retroativa.P.R.I.C.Guarantã do Norte (MT), 12 de julho de 2017. 

Patrícia Cristiane MoreiraJuíza de Direito Designada

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Loiri Cristina Bertoncelli 

Ballen, digitei.

Guarantã do Norte, 21 de agosto de 2018

Loir Fabio da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100427 Nr: 1673-22.2016.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Paiano Filho - 

OAB:OAB/MT 6097-A

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BENEDITO VIEIRA, Cpf: 45288151172, 

Rg: 1019569-6, Filiação: Luiz Vieira e Paula Ferreira Vieira, data de 

nascimento: 15/04/1966, brasileiro(a), natural de Xambre-PR, convivente, 

serviços gerais em fazenda, Telefone 66-9627-9174. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, para que 

fique ciente que o advogado constituído e intimado às fls. 120 não se 

manifestou até a presente data; bem como para no prazo de 05 dias, 

constituir novo advogado para apresentar contrarrazões, ou, no mesmo 

prazo, manifestar-se acerca do desejo de ser patrocinado pela Defensoria 

Pública, com a advertência de que em caso de silêncio, esta será 

nomeada para prosseguir em sua defesa.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Loiri Cristina Bertoncelli 

Ballen, digitei.

Guarantã do Norte, 21 de agosto de 2018

Loir Fabio da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83160 Nr: 2493-80.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBDSV, TATIANA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Pereira de Lima - 

OAB:29.761-OAB/GO, FLORENTINO LUIZ FERREIRA - OAB:11932 GO

 Intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117707 Nr: 3971-16.2018.811.0087

 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: BTdSX, PHSX, EdLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: jaqueline marinhoSantos - 

OAB:28357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para, querendo, juntar aos autos documentos que 

comprovem que as crianças encontram-se sob seus cuidados, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem a juntada de documentos, voltem-me os 

autos conclusos para análise da liminar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117637 Nr: 3907-06.2018.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLMP, MMP, LFM, DMP, VMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katiuscia de Lima Macedo 

Severino - OAB:OAB/MT 17.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o benefício da justiça gratuita.

Cite-se a parte executada, para, em 3 dias, efetuar o pagamento das 

parcelas anteriores ao início da execução e das que se vencerem no seu 

curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.

Fica a parte executada desde já advertida de que somente a comprovação 

de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o 

inadimplemento.

Registre-se que se a parte executada não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, poderá ser decretada sua prisão, em regime 

fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

Anote-se que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento 

da execução e as que se vencerem no curso do processo.

O cumprimento da pena, por sua vez, não exime o executado do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas.

Decorridos, diga a parte exequente, em três dias, sobre eventual 

justificação ou ausência dela e, após, abra-se vista ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117135 Nr: 3609-14.2018.811.0087

 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: DGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HABdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elen Caroline Goloni - 

OAB:19.711/O, Leonardo Melo de Oliveira - OAB:13.307/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para, querendo, juntar aos autos documentos que 

comprovem que a menor encontra-se sob seus cuidados, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem a juntada de documentos, voltem-me os 

autos conclusos para análise da liminar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117847 Nr: 4076-90.2018.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alexander de Oliveira Zanette

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do instituto de Defesa Agropecuaria do 

Estado de Mato Grosso-INDEA/MT- Caio Cezar Procopio Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, e em razão dos documentos e argumentos acostados a 

inicial, DEFIRO a liminar requerida, determinando que seja efetivada a 

abertura do cadastro do impetrante junto ao INDEA/MT, unidade de 

Guarantã do Norte/MT, até decisão final. Desta forma, notifique-se a 

autoridade apontada como coatora, com a liminar, a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (art. 7º, 

inciso I, na Lei nº. 12.016/2009).Se as informações vierem acompanhadas 
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de documentos, diga a impetrante, em 05 (cinco) dias.Cientifique-se o 

Estado de Mato Grosso, enviando-lhe cópia da inicial para que, querendo, 

ingresse no feito.Prestadas as informações, vista ao Ministério Público, 

após, conclusos.Intime-se e cumpra-se com urgência.Serve a decisão 

como mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81873 Nr: 1207-67.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deonir Francisco Borsa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/B, RALFF HOFFMANN - OAB:13128

 Proceda-se com a transferência dos valores depositados em juízo à fl. 24 

para a conta corrente aportada à fl. 28.

Ato contínuo, intime-se a parte executada acerca do valor atualizado da 

dívida.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 93418 Nr: 1402-47.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rech de Araujo

 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:

 Ante ao exposto, declaro nula a presente execução e julgo extinto o 

processo, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 485, inciso IV e 

803, inciso I do Código de Processo Civil.Condeno o exequente em 

custas.Intimem-se.Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas 

anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95482 Nr: 2607-14.2015.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rech de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Alei Goulart - OAB:8403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, forte no art. 487, inciso I, e art. 920, inciso III, ambos do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido nos 

presentes embargos à execução para declarar nula a execução 

embargada. Condeno o embargado em custas e honorários advocatícios 

que fixo em 10% do valor da causa. Intimem-se.Decorrido o prazo, 

certifique-se o trânsito em julgado, desapensem-se os autos e remetam-se 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90589 Nr: 2750-37.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvaldo Della Vedova de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flux Comércio, importação, exportação e 

distribuição LTDA, Julia Chu Ai Yun

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TERESINHA SOBRINHO 

- OAB:16009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

EDVALDO DELLA VEDOVA DE ARAÚJO em face de FLUX COMÉRCIO, 

IMORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, representado por 

JULIA CHU AI YUN, todos devidamente qualificados.

Em preliminar de contestação a parte requerida alega a incompetência do 

juízo ante a eleição do foro da Comarca de Curitiba, pelas partes, em 

contrato de locação de bem móvel, como foro competente para 

processamento e julgamento de tais ações.

 Em impugnação, a requerente afirma que a referida incompetência não 

deve ser conhecida, uma vez que não apresentada por meio de exceção, 

inobstante verbera que a Comarca de Guarantã do Norte é competente 

para processar e julgar a respectiva demanda, porquanto as duplicatas 

foram protestadas nesta comarca.

 É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

 Inicialmente, é importante consignar que o fato de os requeridos terem 

ventilado a incompetência relativa por meio de preliminar de contestação 

ao invés de exceção, conforme estabelecia o art. 112 do CPC/1973, 

configura mera irregularidade. Referido procedimento não causou prejuízo 

à parte autora, e o Colendo Superior Tribunal de Justiça abrandou o rigor 

técnico da norma, com base no princípio da instrumentalidade.

 Desta feita passo a análise da alegada incompetência do juízo.

 Tratando-se o caso de competência relativa, em razão do território, incide 

sobre o contrato o previsto no artigo 63 do Código de Processo Civil, cujo 

teor dispõe que as partes podem modificar a competência por meio de 

eleição do foro onde serão propostas as ações oriundas de direitos e 

obrigações.

 Ora, não cabe ao Judiciário imiscuir-se na livre vontade dos contratantes 

se estes manifestaram, por escrito, em contrato, a vontade livre e 

consciente de eleger um foro para dirimir os conflitos existentes, devendo 

prevalecer o que foi fixado entre as partes, sob pena de indevida 

ingerência do Judiciário na autonomia volitiva dos negociantes.

 Em consonância, a Súmula nº. 335 do STF elucida como válida a cláusula 

de eleição de foro para os processos oriundos de contrato. Ato contínuo, 

o fato de o protesto do título ter sido levado a efeito nesta comarca não 

possui o condão de configurar a renúncia de foro eleito voluntariamente 

pelas partes.

Assim, a cláusula de eleição de foro deve prevalecer, haja vista que a lide 

em questão não se enquadra nas hipóteses excepcionais de 

desconsideração da aludida cláusula, eis que não existe na demanda em 

trâmite qualquer parte hipossuficiente ou manifesta inviabilização do direito 

de ação.

Ante ao exposto, declaro incompetência o juízo da Comarca de Guarantã 

do Norte para processamento e julgamento da respectiva demanda e 

determino a remessa dos presentes autos à comarca de Curitiba/PR, a fim 

de que dê continuidade ao feito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 93221 Nr: 1306-32.2015.811.0087

 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: Aderbal Gonçalves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora e Metalurgica Vanzin Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Eudes Alves Pereira - 

OAB:OAB/RO 2897

 Ante ao exposto, reconheço a existência de coisa julgada e julgo extinta a 

presente ação, com fundamento no artigo 485, inciso V do Código de 

Processo Civil. Condeno o embargante em custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Intimem-se.Decorrido o 

prazo, certifique-se o trânsito em julgado, desapensem-se os autos e 

remetam-se ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42292 Nr: 1672-13.2011.811.0087

 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: Aderbal Gonçalves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora e Metalurgica Vanzin Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carvalho Duarte - 

OAB:4.346-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando o trânsito em julgado da presente ação e a informação nos 

autos em apenso de que não foram liberados os imóveis cuja 

determinação foi exaradada em sentença proferida em 07 de janeiro de 

2014, oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis de Guarantã do Norte 

para que proceda com o cancelamento da penhora realizada nas 

matrículas de nº 4660 e 4661 de propriedade de Aderbal Gonçalves de 

Oliveira.

Após, desentranhem-se os autos e remetam-se ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82159 Nr: 1493-45.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição Marciana de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivo S.A, LG ELETRONICS DA AMAZONIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826A, FERNANDO ROSENTHAL - OAB:146730, José Alberto 

Couto Maciel - OAB:513 OAB/DF

 Vistos em correição.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por TELEFONICA 

BRASIL S/A (VIVO S/A), alegando, em síntese, omissão no dispositivo da 

sentença proferida às f. 161/165.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente 

e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos (f.180).

Sem maiores delongas, analisando a sentença proferida, consoante 

alegações formuladas pela parte requerida, constato que houve a omissão 

em relação à fixação, no dispositivo da sentença, da obrigação solidária 

existente entre as requeridas Vivo S/A e LG Eletronics da Amazônia Ltda.

Deste modo, como autorizado pelo artigo 494, inciso II do Código de 

Processo Civil a fim de resolver o equívoco apresentado, conheço dos 

embargos e julgo procedente para retificar a sentença, passando a 

constar a seguinte redação:

“Isto posto, pelos fundamentos acima, julgo parcialmente procedente a 

reclamação e condeno as reclamadas Vivo S/A e LG Eletronics da 

Amazônia Ltda a pagar à reclamante, como indenização por danos morais, 

o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), devendo incidir correção monetária 

a contar da sentença, consoante Súmula 362 do STJ, e juros a partir da 

data do fato, conforme Súmula 54 do STJ.

Condeno também ao pagamento de R$ 512,00 (quinhentos e doze reais) 

por danos materiais, com juros de mora e correção a partir da citação.”

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

e ato contínuo, CONCEDO-LHES PROVIMENTO, reformando a decisão de f. 

161/165.

Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 28756 Nr: 234-88.2007.811.0087

 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: MARLENE MANCUSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução e 

homologo o cálculo apresentado pela autarquia federal.Com o trânsito em 

julgado dessa decisão, requisite-se o pagamento por intermédio do 

presidente do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 535, 

§3º do CPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal, 

procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no requisitório, nos 

termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 

168/2011 do CJF. Assim,Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação 

do precatório e à conta do respectivo crédito.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96471 Nr: 3140-70.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZINETH DOS SANTOS - ME (O PONTO DOS 

AMIGOS), Luzineth dos Santos Pereira, ADEMIR CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devidamente citado/intimado, o executado não efetuou o pagamento da 

dívida bem como não opôs qualquer resistência ao processo 

executivo.Apesar de um dos executados ainda não ter sido citado, 

observa-se que não o foi em razão de sua não localização. Assim, viável 

o arresto prévio de seus bens para concita-lo a comparecer ao processo 

e adimplir a dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 20715 Nr: 1638-82.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Posto Paradão Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Maria Rossi-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katiuscia de Lima Macedo 

Severino - OAB:OAB/MT 17.350, Luciano Teixeira Barbosa Pinto - 

OAB:OAB/PR 35.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Guarantã do Norte-MT - OAB:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação Monitória proposta pelo Posto Paradão Ltda em desfavor 

de Elaine Maria Rossi ME, devidamente qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifica-se que a exequente requer a extinção da 

presente execução, em decorrência da inexistência de bens e ativos 

financeiros para o adimplemento da obrigação.

Sendo assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, homologo 

o pedido de desistência e consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito.

Sem custas.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102952 Nr: 3256-42.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorvalino Narciso de Moraes, DAVIS 

ARESTIDES LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Adveio a este juízo a informação quanto à quitação das requisições de 

pequeno valor, dentre as quais se inclui o crédito originário da presente 

execução de sentença, pelo que resta demonstrado o adimplemento da 

obrigação oriunda dos presentes autos.

 Ora, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

P. R. I. C.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107694 Nr: 1692-91.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAR - Telecomunicações do Rio de 

Janeiro - RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:MT/18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

Jefferson Diego Rodrigues de Oliveira em face de Telemar Norte Leste 

S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

O requerente, intimado pessoalmente e por meio de seu advogado para 

dar prosseguimento ao feito apresentando o endereço atualizado do 

requerido, bem como seu próprio, sob pena de extinção, não o fez.

Logo, diante da falta de provocação pela parte autora, entende-se que 

esta desistiu da ação.

Senão vejamos a disposição do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III – por não promover os atos e diligência que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.”

Posto isso, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Custas pelo requerente.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98977 Nr: 837-49.2016.811.0087

 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 - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ CRISOSTOMO DA SILVA, JOÃO 

FRANCISCO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Conforme se depreende dos autos, as partes informam que entabularam 

acordo, pugnando, assim, pela sua homologação.

Posto isso, com fulcro no art. 487, III, b, do CPC, homologo para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes 

autos.

Indefiro a suspensão do processo, tendo em vista que em caso de 

descumprimento qualquer das partes poderá executar o acordo 

homologado, não havendo razão plausível para se manter suspenso o 

processo, mormente considerando o elevado número de processos em 

trâmite na comarca.

Nesta senda, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos dos artigos 487, inciso III, b, e 924, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme acordado entre as partes.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105125 Nr: 219-70.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nailson Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A- Credito, financiamento e 

investimento., Engel Materiais para construção - CENTERSUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flaida Beatriz Nunes de 

Carvalho - OAB:96.864/MG

 Vistos em correição.

Em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram, requerendo a 

homologação do acordo entabulado.

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes, 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010228-28.2012.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE (ADVOGADO(A))

CLEBER DA SILVA GARCIA (ADVOGADO(A))

ANDERSON FABIO FRONSAK COUTINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA LENZI (ADVOGADO(A))

REJANO PEDROSA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Cálculo de atualização de débito em anexo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-93.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN (ADVOGADO(A))

LUCILIA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente, na pessoa de seu advogado, para 

COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

05/11/2018, às 14:20 horas; bem como para que fique ciente da liminar 

concedida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-43.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente, na pessoa de seu advogado, para 

COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

07/11/2018, às 14:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-61.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GILMAR JOSE DAMBROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente, na pessoa de seu advogado, para 

COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

07/11/2018, às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-46.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR JOSE DAMBROS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO da parte promovente, na pessoa de seu advogado, para 

COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

07/11/2018, às 13:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-31.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR JOSE DAMBROS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente, na pessoa de seu advogado, para 

COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

07/11/2018, às 13:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010153-81.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

VILSON ROQUE BOCCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KETTY MAYARA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, a parte promovida NÃO foi citada/intimada, para 

comparecer à audiência designada para 03/10/2018, pois por várias 

vezes e em horários diversos, esta servidora tentou contato telefônico no 

n° indicado nos autos, que só dá caixa postal. Guarantã do Norte/MT, 02 

de outubro de 2018 Loiri Crestina B. Balen Técnico(a) Judiciário(a)

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 40560 Nr: 303-64.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Pires Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcello Mark de Freitas - 

OAB:10510-E/MT, VINICIUS LOPES RAIMUNDO - OAB:15696/O

 Observa-se da petição de fls.138 e do documento de fl. 139 que o 

GABRIEL PIRES DUARTE deu-se por CITADO, manifestando pleno 

conhecimento da propositura e trâmite da presente ação penal, já 

havendo, inclusive, apresentado resposta à acusação (fls.128/130).1) 

REVOGO a suspensão do processo e o curso do prazo 

prescricional.REVOGO a prisão preventiva do acusado GABRIEL PIRES 

DUARTE, o qual deverá comparecer a todos os atos processuais e, caso 

mude de endereço, deverá comunicar previamente a este Juízo o lugar 

onde passará a ser encontrado, sob pena de nova decretação de prisão 

preventiva.4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.5) Em virtude da 

revogação da prisão preventiva aqui decretada, RECOLHA-SE o mandado 

de prisão, excluindo-o do banco de dados do CNJ.6) Em continuidade, 

Recebo à Resposta à Acusação apresentada pelo réu.Inicialmente 

verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a absolvição 

sumária do acusado art. 397 do CPP.Desta forma, DESIGNO audiência de 

instrução para o dia 05/12/2018, às 16h30min (MT), para proceder à oitiva 

das testemunhas arroladas pelas partes, e após, o interrogatório do 

réu;I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITE-SE 

os Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;II- As 

testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de comparecer 

sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, com auxilio de 

força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de multa prevista 

no art.458 do CPP, bem como estará sujeito a processo penal por crime de 

desobediência e ao pagamento de custas das diligências (art. 218 e 219, 

do Código de Processo Penal). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 01 de outubro de 2018.Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59396 Nr: 2089-75.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rhuan Sérgio Shun Alvarenga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vilson de Souza Pinheiro - 

OAB:5135-MT

 Isso posto, ausentes o periculum libertatis, CONCEDO liberdade provisória 

ao acusado RHUAN SÉRGIO SHUN ALVARENGA, condicionada ao 

cumprimento das medidas cautelares a seguir impostas.Determino de 

acordo com a situação carreada aos autos, com o intuito de impedir a 

reiteração criminosa, a imposição de MEDIDAS CAUTELARES presentes 

no art. 319 do Código de Processo Penal, em face do indiciado, a 

saber:a)DEVE o Réu permanecer distante da vítima RHILLARY CUNHA DE 

OLIVEIRA e de seus familiares no limite mínimo de 300 (trezentos) 

metros;b)PROIBIÇÃO do requerido de frequentar a residência da vítima, 

local onde ela trabalha, estuda e local em que a vítima costuma passear e 

a casa de familiares e amigos da mesma, a fim de resguardar a integridade 

física e psicológica da ofendida;c)DEVE o Requerido NÃO MANTER 

QUALQUER contato, com a vítima, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação;d) Comparecimento a todos os atos 

processuais;e) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 15 dias, 

e de alterar o endereço residencial, sem comunicação ao 

Juízo;EXPEÇA-SE alvará de soltura em favor do denunciado RHUAN 

SÉRGIO SHUN ALVARENGA, colocando-o imediatamente em liberdade, 

SALVO SE POR OUTRO MOTIVO NÃO TIVER QUE PERMANECER 

PRESO.Aguarde-se a conclusão do inquérito policial. Ciência ao Ministério 

Público e a Defensoria Pública.Cumpra-se, COM URGÊNCIA DEVENDO O 

OFICIAL DE JUSTIÇA INTIMAR O ACUSADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS, 

cientifique-o de que o descumprimento da ordem exarada acarretará sua 

PRISÃO PREVENTIVA nos termos dos art. 313, inciso III do Código de 

Processo Penal e art. 20 da Lei 11.340/06.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Guiratinga/MT, 29 de agosto de 

2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35356 Nr: 12-98.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Fernando Nascimento Tulha, Ricardo 

Nascimento Tulha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diário de Cuiabá Ltda., Espólio de Edson Cortes 

Real, Francisca Cândida Camargo da Cunha, Braz Fernandes da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Tavares de Sena 

- OAB:6432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:1166-A/MT, MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - 

OAB:10369

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em cumprimento à determinação de Ref. 64, a partir 

da data da publicação desta certidão, o feito encontra-se suspenso pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, para que a parte REQUERIDA comprove o 

falecimento do denunciado/requerido EDSON CORTES REAL e, caso 

positivo, realizar a habilitação no feito de todos os herdeiros legais do 

suposto “de cujus”, regularizando o povo passivo da demanda, sob pena 

de exclusão do referido terceiro do polo passivo, com fundamento nas 

informações prestadas na CERTIDÃO de fl. 251 em que consta que houve 

a devolução da Carta de Citação do Sr. Edson Cortes Real, por motivo de 

seu falecimento.

Guiratinga - MT, 2 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32666 Nr: 1189-68.2013.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandra Moraes de Alencar
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Alves de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Bolonha Gonsalves 

- OAB:187817/SP, Rogério Alves Arcoverde - OAB:6761/MT

 Considerando que os autos foram encaminhados ao distribuidor para 

anotação da mudança de classe. Intimo o executado através de seu 

advogado para que tome conhecimento da decisão de fls, 376/376v, em 

sua integralidade, afim de que no prazo de quinze (15) dias,cumpra 

integralmente a obrigação de partilha dos bens especificados na sentença 

proferida nos autos, com o pagamento da quota parte da exequente, na 

forma do art. 536 e sequintes do NCPC, sob pena de busca e apreensão 

dos bens ou conversão da obrigação em perdas e danos. Fica advetido o 

executado que caso entender de direito, apresente os embargos à 

execução, nos termos do art. 914 e sequintes do Novo CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30297 Nr: 138-56.2012.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Rezende - 

OAB:8987-B/MT

 Considerando que os autos foram encaminhados ao distribuidor para 

anotação da mudança de classe. Intimo o executado através de seu 

advogado para que tome conhecimento da decisão de fls, 274 em sua 

integralidade, afim de que no prazo de quinze (15) dias, pague a 

integralidade do débito calculado, sob pena de aplicação de multa ou 

apresente embargos a execução nos termos do art. 914 e sequintes do 

Novo CPC. Fica ainda o executado através de seu advogado intimado que 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de Quinze (15) dias, para o executado, 

INDEPENDENTEMENTE de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação art. 525 do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32749 Nr: 1269-32.2013.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serafim José de Barros Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Alfredo Gonzaga Silva Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Kristoschek Mayer - 

OAB:13.170, Enio Zanatta - OAB:13.318, Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 Considerando que os autos foram encaminhados ao distribuidor para 

anotação da mudança de classe. Intimo o executado através de seu 

advogado para que tome conhecimento da decisão de fls, 123 em sua 

integralidade, afim de que no prazo de quinze (15) dias, pague a 

integralidade do débito calculado, sob pena de aplicação de multa ou 

apresente embargos a execução nos termos do art. 914 e sequintes do 

Novo CPC. Fica ainda o executado através de seu advogado intimado que 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de Quinze (15) dias, para o executado, 

INDEPENDENTEMENTE de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação art. 525 do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11961 Nr: 926-46.2007.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Rural Sul de MT- Sicredi Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcelaine Duran, José Duran, Magno Ivo 

Bringhentti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7172/MT, Duilio Piato Junior - OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Ferraz de Andrade - 

OAB:6.973 MT

 CERTIDÃO

 Certifico e dou fé que, nesta data, encaminho estes autos ao setor de 

envio de matéria para imprensa via DJE para INTIMAÇÃO das partes 

através de seus advogados, para que tomem ciência das datas das 

Praças designadas: 1° Leilão Eletrônico para o dia 05/12/2018, às 

13h:00hs. e 2° Leilão Eletrônico para o dia 12/12/2018, às 13h:00hs., 

(horário de Brasília/DF), a serem realizados no átrio do Fórum desta 

Comarca, sito à Av. Rotary Internacional, n° 1.525, Bairro Santa Maria 

Bertila, Guiratinga-MT,. Guiratinga - MT, 02 de outubro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15104 Nr: 1166-64.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nery Perinazzo, Adelina Callai Perinazzo, 

Rodolfo Rospide Neto, Denise Marin Rospide

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora -chefe da Fazenda Nacional - OAB:2287, 

PROCURADOR FEDERAL MT - OAB:av ramiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, RICARDO BARBOSA ALFONSIN - OAB:9275/RS

 Processo n.º 1166-64.2009.811.0036

Código: 15104

Execução Fiscal

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal promovida pelo FAZENDA NACIONAL, 

devidamente qualificada, em face de NERY PERINAZZO, ADELINA CALLAI 

PERINAZZO, RODOLFO ROSPIDE NETO e DENISE MARIN ROSPIDE, 

igualmente qualificados.

 A parte exequente à fl. 192 manifestou-se nos autos, abordando que o 

débito foi devidamente pago, de modo que a parte executada nada mais 

deve à Fazenda Pública Estadual, conforme documento anexo às fls. 

193/197.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

A parte devedora efetuou regularmente o pagamento do débito.

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, com resolução do mérito, uma vez que 

devidamente satisfeita à obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.

CONDENO o executado ao pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento).

DETERMINO o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como 

desbloqueios de contas.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

Guiratinga/MT, 01 de Outubro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12406 Nr: 1270-27.2007.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Vilela, Carlota Franco Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Petrônio de Souza Dias 

- OAB:9652, Marli Terezinha Mello Oliveira - OAB:5134/MT, Thiago 

Mello de Oliveira - OAB:18818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Vatutin Loureiro 

Júnior - OAB:OAB/MT.3.876

 Autos n° 1270-27.2007.811.0036
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 Código: 12406

Execução de Título Extrajudicial

Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizado pelo Banco 

do Bradesco S/A, em face dos requeridos João Batista Vilela e Carlota 

Franco Vilela.

Durante o trâmite processual, às fls. 246/247, as partes informaram que 

realizaram acordo extrajudicial colocando fim ao objeto da presente lide, 

requerendo, portanto, a sua homologação, bem como a extinção do 

presente feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Nesse sentido, uma vez que as partes livremente fizeram um acordo que 

coloca fim o presente conflito, em nome do princípio da segurança jurídica, 

a alternativa razoável para este Juízo é homologar a referida transação, 

resolvendo o processo no mérito, principalmente, considerando a 

inexistência de óbice legal, uma vez que se trata de direito disponível.

 Decido.

Dessa forma, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo juntado às fls. 

246/247, para que produza os seus jurídicos efeitos, em consequência, 

julgo extinto o presente processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 

forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do Novo CPC.

 Tendo em vista o acordado entre as partes, CONDENO a parte 

REQUERIDA ao pagamento das custas e despesas processuais.

DEIXO de condenar as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, 

pois acordaram a respeito.

DETERMINO o levantamento da penhora efetivada sobre o veículo 

Fiat/Strada, às fls. 217/218, via sistema RENAJUD.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Guiratinga/MT, 01 de Outubro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33005 Nr: 130-11.2014.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina dos Santos Vasconcelos, Joaquim Neves 

Vasconcelos, Juscelino dos Santos Vasconcelos, Jussania dos Santos 

Vasconcelos, Juscelia dos Santos Vasconcelos, Juscenir dos Santos 

Vasconcelos, Marcelo dos Santos Vasconcelos, Leliane dos Santos 

Vasconcelos, Adfran dos Santos Vasconcelos, Eliane dos Santos 

Vasconcelos, Josiane dos Santos Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 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.

 Em face do exposto, indefiro a exceção de pré-executividade de 

fls.183/184.Ato contínuo, considerando que o autor reconheceu a planilha 

acostada pelo requerido às fls.185/186, entendo que o mesmo renunciou o 

valor excedente. Deste modo, requisite-se pagamento por intermédio do 

Tribunal competente devendo, neste caso, aguardar-se o pagamento em 

arquivo provisório, excluindo-o do relatório estatístico, mas sem baixa na 

distribuição.Cumpra-se.Guiratinga/MT, 01 de outubro de 2018.Aroldo José 

Zonta BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33080 Nr: 183-89.2014.811.0036

 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: Nilton Ferreira Cezar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 33080

Vistos etc.

Primeiramente, chamo o feito à ordem para revogar decisão de fl.94.

Ato contínuo, autue-se como cumprimento de sentença.

 Determino ao INSS a implantação do benefício previdenciário a que se 

refere este processo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais), a ser revertida em favor da parte 

exeqüente.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado às fls.92/93, na forma do artigo 

535 do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 01 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14079 Nr: 77-06.2009.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jordelina de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Pedro Avelar Pires - 

OAB:PFE/INSS/MT, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS 

CORRESP.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espicalquis Maschio 

- OAB:9118-A/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 14079

Vistos etc.

Considerando que este Juízo não tem conhecimentos técnicos para aferir 

a correção dos cálculos apresentados pelas partes, remeta-se os autos à 

contadoria deste Juízo, a fim de que calcule o valor a ser pago pelo 

embargante, nos termos do acórdão proferido.

Com a juntada do cálculo, intimem-se as partes para que sobre ele se 

manifestem, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Após, volvam-me conclusos.

Guiratinga/MT, 01 de outubro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60264 Nr: 2396-29.2018.811.0036

 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): Kauana Radacha Azevedo Silveira Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO PARCIALMENTE. 1) DETERMINO ao oficial de justiça que 

procedam as diligências necessárias, podendo se utilizar dos benefícios 

do art. 212, § 2º do Código de Processo Civil e EFETUE a BUSCA E 

APREENSÃO do bem alienado fiduciariamente que se encontra em poder 

da parte requerida no endereço indicado na exordial ou outro local que 

possa ser localizado. 2) A parte requerida, por ocasião do cumprimento do 

mandado de busca e apreensão, DEVERÁ entregar o bem e seus 

respectivos documentos, de acordo com o §14 do art. 3º, do Dec. Lei 

911/69, com a redação que lhe foi dada pela Lei 10.931/04, sob pena da 

aplicação de MULTA ÚNICA no valor de R$10.000 (dez mil reais).3) 

CONSTE-SE no mandado a possibilidade de apreensão da garantia, 

independentemente de distribuição de carta precatória, em caso do bem 

se encontrar em comarca distinta da competência desse juízo, conforme 

autoriza o artigo 3º, §12 do Decreto Lei 911/69, com redação dada pela Lei 
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13.043/14.4) INTIME-SE a parte requerida de que no prazo de 05 (cinco) 

dias depois de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

podendo no mesmo prazo pagar a integralidade da dívida pendente, no 

valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem 

ser-lhe-á restituído livre de ônus.5) CITE-SE a parte requerida para no 

prazo de 15 (quinze) dias a contar da execução da liminar, apresentar 

contestação, podendo ainda apresentar resposta entendendo ter havido 

pagamento a maior e desejar sua restituição, nos termos do art. 56 

parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º da Lei 10.931/04.6) INDEFIRO todos os demais 

pedidos por entender que a parte autora não se trata de ente 

hipossuficiente e por esta razão não poderá ser amparado com os 

benefícios de isenção ou abstenção de cobrança taxas de IPVA, multas 

ou outras taxas e transferência de propriedade. .Intime-se. 

Cumpra-se.Expeça-se o necessário. Às providências.Guiratinga/MT, 

02/10/2018.Aroldo Jose Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48447 Nr: 1307-05.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Nunes da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O, Fernando Ferreira da Silva 

- OAB:14924-O/MT

 Intimar o advogado do acusado Dr. FERNANDO FERREIRA DA SILVA para 

apresentar os memoriais finais, no prazo legal.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47998 Nr: 125-71.2012.811.0096

 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: MPDEDMG, YPDM, CPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Sguizardi - 

OAB:16483

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDECI CRUZ RAMIRO, Cpf: 

58235990997, Rg: 878.111, Filiação: Luiz Cruz Ramiro e Silvana Brites 

Ramiro, data de nascimento: 19/12/1968, brasileiro(a), natural de 

Itaguajé-PR, segurança patrimonial, Telefone 66 9643-3132. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do ESPÓLIO da parte acima qualificada, atualmente 

em local incerto e não sabido, para, nos termos do Art. 7º do Provimento 

12/2017 - CGJ, efetue o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 525,93 (quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da expiração do prazo do presente edital. O valor 

informado deverá ser recolhido num único boleto, discriminando de forma 

separada o valor das custas, sendo R$ 390,57 (trezentos e noventa reais 

e cinquenta e sete reais) e o valor da taxa, qual seja R$ 135,36 (cento e 

trinta e cinco reais e trinta e seis centavos). Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA", Clicar no item (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa, preencher os campos com o número 

único do processo, CPF do pagante e mandar gerar a guia. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) para juntada aos autos junto à Central de 

Arrecadação e Arquivamento do Fórum de Itaúba-MT.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5 ° da CNGC-TJMT.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucilene Pedrosa 

Rodrigues, digitei.

Itaúba, 01 de outubro de 2018

Lucilene Pedrosa Rodrigues

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 31686 Nr: 251-03.2013.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Alves Teixeira, Gercino Oliveira da 

Silva, Carlos Luiz Botelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/O, MAICON ANTONIO FLORENCIO - 

OAB:20621/O, RUBSON PEREIRA GUIMARÃES - OAB:18839

 Vistos em correição.

Corrijo de ofício a decisão retro, para readequar o preço mínimo de venda 

do bem para o previsto no artigo 144-A, §2º, do CPP, qual seja, valor não 

inferior a 80% do estipulado na avaliação judicial.

Arrematado o bem, proceda-se com o que dispõe o §4º do artigo supra.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 01 de outubro 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: 1000166-24.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENILDA SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte Autora a se manifestar acerca da certidão da Oficiala 

de Justiça, que deixou de citar a parte requerida.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 32601 Nr: 1483-87.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Feliciana Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)
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Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judiciário, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e arts. 701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos 

contidos nos Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes 

autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas do inteiro teor do(s) Ofício(s) Requisitório(s) 

expedido(s), a fim de que, caso entendam pertinente, se manifestem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 11 da Resolução 458/2017 do 

Conselho da Justiça Federal - CJF.

Jauru, 2 de outubro de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 45807 Nr: 1907-90.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca da Conceição Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO - OAB:17873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judicial, lotada na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e arts. 701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos 

contidos nos Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes 

autos, a fim de que:

1. Tendo em vista a manifestação do Perito, sejam as partes intimadas, a 

fim de que compareçam à Perícia Técnica designada para o dia 

08/11/2018, às 08h30, na Clínica Odontomedic – Ultrassom, localizada na 

Av. Marechal Deodoro, nº. 605, Centro, Jauru/MT, telefone: (65) 

3244-2015, devendo o periciando apresentar documento pessoal com foto 

e documentos médicos necessários à avaliação.

Jauru, 2 de outubro de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-22.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na qual 

será buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

13/11/2018 Hora: 16:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-89.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

SIMONE SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na qual 

será buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

13/11/2018 Hora: 17:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-74.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE DOS SANTOS (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na qual 

será buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

27/11/2018 Hora: 13:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-14.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

VAGNA DA CONCEICAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na qual 

será buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

27/11/2018 Hora: 14:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-96.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

MAIARA CRISTINA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na qual 

será buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

27/11/2018 Hora: 14:30

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21690 Nr: 824-12.2012.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINÉIA ARAÚJO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A, 

ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:MT/11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CABRAL 

BARBOSA DE ANDRADE - OAB:15350-GO, CARLOS EDUARDO 

ZANCHET GIRARDELLO - OAB:11033-B, DANIELLE DE OLIVEIRA 

LANCELLOTTI BARROS - OAB:277179-SP, FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542, GUILHERME TADEU DE M. MOURA - 

OAB:310.851, MICHELLE CRISTIANE KUNAN - OAB:30419 - GO, NANCY 

GOMBOSSY DE MELO FRANCO - OAB:185.048

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 998 Nr: 345-39.2000.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E 

AGRONOMIA DE MT. - CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE 

JUSCIMEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678, TATYANE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - OAB:8.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:5026 MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, abro vista dos autos às partes para manifestar o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 1562 Nr: 354-64.2001.811.0048

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E 

AGRONOMIA DE MT. - CREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026 MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLONI DE ASSIS 

- OAB:11291/O, TATYANE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - 

OAB:8.508

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, tendo em vista o alvará expedido, abro vista dos 

autos a parte autora, para manifestar o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47241 Nr: 2626-35.2018.811.0048

 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: ANA TEREZINHA RUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Recebo a emenda retro, eis que preenche os requisitos legais previstos 

no artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

4. Com efeito, a praxe e a própria experiência das conciliações a respeito 

da matéria versada nos presentes autos demonstra que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS 

não faz transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando ainda contra os princípios da celeridade e da 

economia processual, mister que o presente feito seja prontamente 

saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a 

conciliação prévia será permitida.

5. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

13/03/2019, às 14h (horário oficial de Mato Grosso).

6. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas indicadas na petição 

inicial e na contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ 

TRAZER PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE 

DE INTIMAÇÃO.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 02 de outubro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47230 Nr: 2625-50.2018.811.0048

 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: SONIA DE FATIMA SOARES NERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Recebo a emenda retro, eis que preenche os requisitos legais previstos 

no artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. Postergo a análise do pedido liminar para o momento processual 

oportuno, eis que vislumbro que as provas produzidas são unilaterais, 

restando necessária a angularização processual do feito com a citação da 

parte requerida.

 3. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

4. Com efeito, a praxe e a própria experiência das conciliações a respeito 

da matéria versada nos presentes autos demonstra que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS 

não faz transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando ainda contra os princípios da celeridade e da 

economia processual, mister que o presente feito seja prontamente 

saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a 

conciliação prévia será permitida.

5. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

13/03/2019, às 13h30min (horário oficial de Mato Grosso).

6. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas indicadas pela parte 

autora e na contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ 

TRAZER PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE 

DE INTIMAÇÃO.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 02 de outubro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47198 Nr: 2611-66.2018.811.0048

 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: VALDECI LEMOS DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.(...)De início, concedo a gratuidade da justiça 

pleiteada pela autora, nos termos do §1º, do artigo 98, do Código de 

Processo Civil.3. Postergo a análise do pedido liminar para o momento 

processual oportuno, eis que vislumbro que as provas produzidas são 

unilaterais, restando necessária a angularização processual do feito com 

a citação da parte requerida.4. Outrossim, cite-se a autarquia requerida 

para apresentar resposta escrita, pelo prazo legal, acompanhada de 

documentos e rol de testemunhas, com pedido de perícia, se for o caso, 

ficando a requerida ciente de que não se defendendo, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos.5. Ademais, verifico que a demanda 

demonstra a imprescindibilidade da realização de perícia médica. Assim, 

DETERMINO a realização de Perícia e nomeio perita(a) na pessoa de Dr.(a) 

Vanessa Cristina Santini Santana, inscrito(a) no CRM nº 9500/MT, tendo 

como endereço Rua Ibirarema, nº. 1977, Centro, Jaciara/MT, o(a) qual 

deverá cumprir rigorosamente o encargo que lhe foi cometido 

independentemente de termo de compromisso(...).6. Intime-se o(a) 

perito(a) dando-lhe ciência da nomeação e no mesmo ato, dos quesitos 

formulados pelo juízo nesta decisão, bem como para que promova o 

agendamento, desde logo, da data em que a pericia será efetuada. Ciente 

de que o laudo pericial deverá ser entregue em cartório 20 (vinte) dias 

após a realização da perícia.(...)8. Agendada a data da perícia pelo(a) 

expert nomeado(a), cientifiquem-se as partes da data, horário e local 
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aonde o perito promoverá o exame, devendo a parte autora comparecer 

no local e data indicada munida de seus documentos pessoais e exames 

médicos, laudos e outros que repute importantes ao esclarecimento do(a) 

perito(a).9. Acostado o laudo pericial, volte-me conclusos para requisitar o 

pagamento dos honorários periciais.10. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47160 Nr: 2606-44.2018.811.0048

 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: ERONICE DE JESUS BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.(...)De início, concedo a gratuidade da justiça 

pleiteada pela autora, nos termos do §1º, do artigo 98, do Código de 

Processo Civil.3. Postergo a análise do pedido liminar para o momento 

processual oportuno, eis que vislumbro que as provas produzidas são 

unilaterais, restando necessária a angularização processual do feito com 

a citação da parte requerida.4. Outrossim, cite-se a autarquia requerida 

para apresentar resposta escrita, pelo prazo legal, acompanhada de 

documentos e rol de testemunhas, com pedido de perícia, se for o caso, 

ficando a requerida ciente de que não se defendendo, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos.5. Ademais, verifico que a demanda 

demonstra a imprescindibilidade da realização de perícia médica. Assim, 

DETERMINO a realização de Perícia e nomeio perita(a) na pessoa de Dr.(a) 

Vanessa Cristina Santini Santana, inscrito(a) no CRM nº 9500/MT, tendo 

como endereço Rua Ibirarema, nº. 1977, Centro, Jaciara/MT, o(a) qual 

deverá cumprir rigorosamente o encargo que lhe foi cometido 

independentemente de termo de compromisso(...).6. Intime-se o(a) 

perito(a) dando-lhe ciência da nomeação e no mesmo ato, dos quesitos 

formulados pelo juízo nesta decisão, bem como para que promova o 

agendamento, desde logo, da data em que a pericia será efetuada. Ciente 

de que o laudo pericial deverá ser entregue em cartório 20 (vinte) dias 

após a realização da perícia.(...)8. Agendada a data da perícia pelo(a) 

expert nomeado(a), cientifiquem-se as partes da data, horário e local 

aonde o perito promoverá o exame, devendo a parte autora comparecer 

no local e data indicada munida de seus documentos pessoais e exames 

médicos, laudos e outros que repute importantes ao esclarecimento do(a) 

perito(a).9. Acostado o laudo pericial, volte-me conclusos para requisitar o 

pagamento dos honorários periciais.10. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-04.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB: 

MT0213630A, para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 06/11/2018 Hora: 

13:00 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento 

do Requerente à audiência importará 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 (Se for 

microempresa ou 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. Lucilene Soares Paniago Mascarenhas 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-27.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE DA SILVA ANDRIGO (REQUERENTE)

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB: 

MT0213630A Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência 

Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II 

Data: 29/10/2018 Hora: 13:00 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . 

O não comparecimento do Requerente à audiência importará 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 (Se for microempresa ou 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. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Notificação

Notificação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000184-16.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentando os dados bancários 

necessários à confecção do Alvará Judicial para o levantamento do valor 

depositado e vinculado aos presentes autos. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60566 Nr: 524-61.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLIJEWSKI & SANTOS LTDA - ME, ANDRÉIA 

PEREIRA, Helio Marques de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GOLIJEWSKI & SANTOS LTDA - ME, 

CNPJ: 04328568000197, Inscrição Estadual: 13.199.582-0, atualmente em 

local incerto e não sabido ANDRÉIA PEREIRA, Cpf: 03118349140, Rg: 

2107918-8, Filiação: Maria da Luz Pereira, data de nascimento: 

17/06/1985, brasileiro(a), natural de Palmital-PR, convivente, do lar, 

Telefone (66) 9692-9402 e atualmente em local incerto e não sabido HELIO 

MARQUES DE FREITAS, Cpf: 01525098101, Rg: 17844819, Filiação: 

Tereza Marques de Freitas, data de nascimento: 24/07/1985, brasileiro(a), 

natural de Peixoto de Azevedo-MT, casado(a), Telefone 66 99713 7370. 
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atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/06/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

GOLIJEWSKI & SANTOS LTDA - ME, ANDRÉIA PEREIRAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA N° 20126813, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6813/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/05/2012

 - Valor Total: R$ 89.959,61 - Valor Atualizado: R$ 89.959,61 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Cite-se / intime-se por edital, prazo de 30 dias, 

conforme requerido às fls. 30/31.

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, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 25 de setembro de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78399 Nr: 2238-46.2018.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMAB-INDUISTRIA METALÚRGICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE TERRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO 

GONÇALVES VAZ - OAB:129.288 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 20,00 (vinte reais), 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, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67516 Nr: 30-60.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dhyovani Garcia Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DHYOVANI GARCIA LEAL, Rg: 

2306754-3, Filiação: Rosangela Gomes Pinheiro e Odvan Garcia Leal, data 

de nascimento: 07/01/1995, brasileiro(a), natural de Marcelandia-MT, 

solteiro(a), pintor, Telefone 9942 2602. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, julgo procedente o pedido constante na 

denúncia para o fim de CONDENAR o réu DHYOVANI GARCIA LEAL pela 

prática do delito previsto no artigo 155, §4º, II, do CP.Atento ao princípio 

constitucional da individualização da pena passo a dosar a sanção 

penal.A pena prevista é de reclusão de 02 a 08 anos e multa.Analisando 

as circunstâncias do art. 59 do CP, denoto que a culpabilidade, que é o 

juízo de reprovabilidade da conduta do réu, deve ser tratada com mais 

rigor, pois ele abusou da confiança que tinha na loja; no entanto, esta 

circunstância já está sendo utilizada para incidir a qualificadora do delito, 

por este motivo, deixo de valorá-la. O motivo é a vontade de ter aquele 

computador, de possuí-lo, que é o normal do tipo de furto. Com relação 

aos antecedentes, verifico que o réu tem outros processos, sem haver 

condenação,motivo pelo qual entendo que o réu é primário e de bons 

antecedentes.Quanto à conduta social e personalidade, verifico que não 

há nos autos estudos sociais, perícias ou depoimentos hábeis a 

demonstrar o tipo de personalidade do acusado ou a sua conduta perante 

a sociedade, motivo pelo qual, deixo de valorar tais circunstâncias 

negativamente.As consequências são as normais ao tipo, assim como o 

comportamento da vítima. As circunstâncias são negativas, pois, o agente 

utilizou-se da confiança para furtar, no entanto, esta circunstância já está 

sendo utilizada para qualificar o crime.Logo, fixo como PENA-BASE 

privativa de liberdade, a reclusão de 02 anos e a pena de 10 dias-multa, 

no valor de 1/30 do salário-mínimo.Passo a verificar a segunda fase de 

aplicação de pena, com a análise das circunstâncias agravantes e 

atenuantes. Denoto que não estão presentes circunstâncias agravantes; 

porém, constato a presença da atenuante do artigo 65, III, “d” (confissão), 

do CP, no entanto, como a pena já está em seu mínimo, deixo de aplica-la. 

A pena fixada não ultrapassa 04 anos e, com fundamento no art. 33, §1º, 

“c” e §3º, do C, deverá ser cumprida em regime aberto.Presentes os 

requisitos legais previstos no art. 44 do CP, substituo a pena privativa de 

liberdade aplicada por DUAS restritiva de direito, quais sejam: 1) prestação 

de serviços comunitários, como forma de se buscar resgatar a autoestima 

do agente e de se promover sua devida inserção ao meio social, com o 

desempenho de atividade laborativa que lhe trará reconhecimento perante 

terceiros, devendo àquela se dar mediante a realização de tarefas 

gratuitas a serem desenvolvidas, pelo prazo a ser estipulado em audiência 

admonitória, junto a uma das entidades enumeradas no § 2º, do art. 46 do 

CP, em local a ser designado pelo Juízo da Execução, devendo ser 

cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será 

distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do 

sentenciado; 2) prestação pecuniária a ser fixada na audiência 

admonitória.Aplicada à substituição prevista no art. 44 do CP, prejudicada 

a análise do sursis penal (Art. 77 do CP), razão pela qual deixo de 

proceder à suspensão da pena.Deixo de condenar o réu ao pagamento de 

danos causados pelo crime, porque ausente comprovação de danos. (art. 

387, IV, do CPP).Concedo o direito do réu de recorrer em liberdade. 

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, o qual 

suspendo com fulcro no art. 12 da Lei 1.060/50.Intime-se o acusado, seu 

defensor nomeado e o Representante do Ministério Público da prolação 

desta sentença, com fulcro no art. 370, § 4 c/c art. 392, II, ambos do 

CPP.Após o trânsito em julgado da sentença penal de mérito, adotem-se as 

seguintes providências finais:a) Lance-se o nome do réu no rol dos 

culpados;b) Oficie-se ao TRE para que proceda a suspensão dos direitos 

políticos do condenado pelo tempo da condenação, com fulcro no art. 15, 

III, da CF;c) Determino que o Cartório deste juízo criminal expeça carta de 

sentença com remessa ao juízo das execuções penais, a fim de ser 

viabilizada a execução da pena, nos termos do art. 105 da Lei de 

Execuções Penais;d) Venham os autos conclusos para designação de 

audiência admonitória.Publique-se, Registre-se e Intimem-se, 

observando-se que as vítimas deverão ser intimadas, na forma disposta 

pelo § 2º, do art. 201 do CPP.Em tempo, tendo em vista a nomeação de 

advogado dativo para representar e defender os interesses do réu 

(fl.47),expeça-se a respectiva certidão em favor do causídico para fins de 

recebimento, a qual retifico, para atribuir neste o valor correspondente a 

10 URH, conforme estabelece a tabela da OAB/MT.Marcelândia/MT, 15 de 

maio de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito 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, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 20 de setembro de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Matupá

Vara Única
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Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54475 Nr: 717-02.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE HENRIQUE ZDREDEK PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIOLA MORESCHI 

PASSANELI - OAB:21371/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MATUPÁ - MT

CENTRAL E ARQUIVAMENTO E ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 717-02.2014.811.0111 – código 54475

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE HENRIQUE ZDREDEK PEREIRA

INTIMANDO(A, S): Réu(s): Alexandre Henrique Zdredek Pereira, Rg: 

2321537-2 Filiação: Edvino Pereira e Teresinha Zdradek, data de 

nascimento: 28/11/1992, brasileiro(a), natural de Matupá-MT, solteiro(a), 

garçom, Endereço: Rua Albert Einsten, Lote 02, Bairro: Jardim 

Universitário, Cidade: Alta Floresta-MT, 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 total de R$ 1.136,91, sendo R$ 789,24 de custas 

judiciais e R$ 347,67 da taxa judiciária, no prazo de 5 dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de protesto.

 Eu, Regina Matos Davi, digitei.

 Matupá - MT, 1 de outubro de 2018.

Regina Matos Davi

Gestora Administrativa 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55229 Nr: 1331-07.2014.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Aparecida Pelegrini Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 COMARCA DE MATUPÁ - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1331-07.2014.811.0111 - 55229

ESPÉCIE: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Marcia Aparecida Pelegrini Pinheiro

PARTE REQUERIDA: Município de Matupá/MT

INTIMANDO(A, S): Embargante: Marcia Aparecida Pelegrini Pinheiro, Cpf: 

65562321149, brasileiro(a), Endereço: Rua 08, Bairro: Zh3-001, Cidade: 

Matupa-MT, 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$ 376,85 (trezentos e setenta e seis e oitenta e 

cinco centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

presente edital, sob pena de protesto.

 Eu, Regina Matos Davi, digitei e assino.

 Matupá - MT, 1 de outubro de 2018.

Regina Matos Davi

Gestora Administrativa 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50259 Nr: 116-64.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GSDR, GSDR, ALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15.857/MT

 COMARCA DE MATUPÁ - MT

CENTRAL DE ARQUIVAMENTO E ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 116-64.2012.811.0111 - 50259

ESPÉCIE: Ação de Alimentos

PARTE REQUERENTE: GUSTAVO SOUZA DA ROSA e GUILHERME SOUZA 

DA ROSA e ANA LÚCIA DE SOUZA

PARTE REQUERIDA: SIDNEI ROBERTO DA ROSA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Sidnei Roberto da Rosa, Cpf: 

86958852168, Rg: 12556777 SSP MT Filiação: Juraci Osni da Rosa e 

Salete Turmina da Rosa, data de nascimento: 17/06/1979, brasileiro(a), 

natural de Guaira-PR, casado(a), empresário, Endereço: Avenida das 

Ciriemas, N. 1713W, Bairro: Residencial dos Ipês, Cidade: Nova Mutum-MT, 

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 

no valor de R$ 1.404,70 e da taxa judiciária no valor de R$ 174,92, no 

prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do presente edital, sob 

pena de protesto.

 Eu, Regina Matos Davi – Gestora Administrativa 3.

 Matupá - MT, 1 de outubro de 2018.

Regina Matos Davi

Gestora Administrativa 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52495 Nr: 644-64.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLADSON CHIQUITIN - 

OAB:17743

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 644-64.2013.811.0111 - 52495

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumário

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE REQUERIDA: VALMIR SANTOS SILVA

INTIMANDO(A, S): Réu(s): Valmir Santos Silva, Cpf: 86055593149, Rg: 

0756833-9 SSP MT Filiação: Pedro Soares da Silva e Maria Jose Benicio 

dos Santos, data de nascimento: 17/02/1968, brasileiro(a), natural de São 

sebas. tocantins-GO, solteiro(a), musico e comerciante, Endereço: Rua 

Maringá, Nº 36, Bairro: Bela Vista, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT, 

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 total R$ 787,00 (setecentos e oitenta e sete reais), 

sendo R$ 604,32 de custas judiciais e R$ 182,68 de taxa judiciária, no 

prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do presente edital, sob 

pena de protesto.

 Eu, Regina Matos Davi, digitei. Matupá - MT, 2 de outubro de 2018.

Regina Matos Davi

 Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36038 Nr: 878-17.2011.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Bertolin, IRAILDE RAMALHO BERTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valmir Fogaça dos Santos - 

OAB:MT5671A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 Certifico que em razão do equívoco na intimação anterior, torno sem efeito 

a certidão de fls. 152. Procedo a INTIMAÇÃO da parte embargante, na 

pessoa de seu advogado, para, no prazo de 5 dias, efetuar o pagamento 

das custas processuais no valor de R$ 2.966,61 (dois mil e novecentos e 

sessenta e seis reais e sessenta e um centavos), sob pena de protesto.

 OBSERVAÇÕES: 1 - A guia para pagamento deverá ser retirada através 

do site www.tjmt.jus.br > serviços > guias > custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes; 2 - Após o pagamento a parte deverá apresentar a guia 

e o comprovante na Central de Arrecadação e Arquivamento no Fórum 

dessa Comarca.

 Regina Matos Davi

Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36061 Nr: 901-60.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TKDS, JANETE SUZANA GARSTKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 36061.

Processo nº 901-60.2011.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária.

 Requerente: Janete Suzana Garstka

Requerido:Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Recebo a impugnação e determino seu prosseguimento, devendo o 

patrono do exequente ser intimado a se manifestar, inclusive quanto aos 

pontos eventualmente não controvertidos pelo executado (art. 535, § 4º 

NCPC), no prazo de 10 dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 27 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Código nº 36061.

Processo nº 901-60.2011.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária.

 Requerente: Janete Suzana Garstka

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Recebo a impugnação e determino seu prosseguimento, devendo o 

patrono do exequente ser intimado a se manifestar, inclusive quanto aos 

pontos eventualmente não controvertidos pelo executado (art. 535, § 4º 

NCPC), no prazo de 10 dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 27 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63671 Nr: 1945-41.2016.811.0111

 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: Valter Miotto Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Martin Costin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 Processo nº 1945-41.2016.811.0111 (Código 63671)

Classe – Assunto: Indenização Moral

Requerente: Valter Miotto Ferreira

Requerido: Celso Martins Costin

Vistos.

Defiro o pedido de produção de prova testemunhal formulado pelo 

requerente e a juntada da prova documental formulada pelo requerido.

Designo audiência de instrução para a data de 31 de outubro de 2018, às 

16h30min, por ausência de vaga anterior na pauta, para oitiva das 

testemunhas arroladas pelo requerente, as quais deverão comparecer à 

solenidade independentemente de intimação.

Intimem-se as partes.

Matupá (MT), 1º de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60303 Nr: 319-84.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo 

Penal, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da denúncia, em juízo 

provisório de admissibilidade da culpa, para o fim de PRONUNCIAR o 

acusado FERNANDO CONCEIÇÃO DA SILVA, devidamente qualificado nos 

autos, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do 

Júri, como incurso nas penas do artigo 125, c/c art. 14, inciso II, ambos do 

Código Penal.Permanecendo ausentes os requisitos ensejadores da prisão 

preventiva, mantenho o acusado em liberdade. INTIMEM-SE pessoalmente 

o acusado e o Ministério Público acerca da presente sentença de 

pronúncia (artigo 420, I, do CPP, com redação alterada pela Lei nº 

11.689/2008). Intime-se a Defesa.Após, preclusa a presente decisão, 

devidamente CERTIFICADO, REMETAM-SE os autos ao Juízo competente 

para presidir a fase do “judicium causae”.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Comunique-se.Matupá/MT, 25 de setembro de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57289 Nr: 862-24.2015.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNEFER DA SILVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB: 31.618/SP, Everton Luiz de Oliveira Silva - 

OAB:10212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 862-24.2015.811.0111 (Código 57289)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Requerente: Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda.

Requerido: Dnefer da Silva Leite

Vistos.

Indefiro parcialmente o pedido formulado pela parte requerente (ref.26), 

eis que a parte requerida foi citada (ref.13), oportunidade em que indicou o 

endereço onde está localizado o bem móvel (Rua Beatriz Brioche, nº 619, 

bairro Jardim das Acácias, fone: 66. 99962-2975).

Defiro, contudo, a restrição de circulação do bem que se objetiva 

apreender.

 Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 27 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69559 Nr: 2500-24.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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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): Anderson Driessen Granemann, FABIANO 

MAITELLI GALVÃO, Denize Lemos Granemann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2500-24.2017.811.0111 (Código 69559)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Requerente: SICREDI

Requerido: Anderson Driessen Granemann

Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pela Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – 

SICREDI NORTE MT em face de Anderson Driessen Granemann, ambos 

qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes informaram que formalizaram 

acordo sobre o objeto da lide, conforme termo incluso (ref. 21).

Vieram-me conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo entre as partes, as quais 

estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em litígio, e por isso, 

pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, a suspensão 

do processo até o seu cumprimento integral.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isso, HOMOLOGO o presente acordo para que surta os jurídicos e 

legais efeitos, e desde já, DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil, visto que a forma de 

pagamento, por meio de dação em pagamento já foi realizada no prazo 

estipulado no acordo (31.07.2018).

Revogo eventuais constrições, devendo a parte exequente promover a 

baixa das anotações premonitórias nos imóveis, sendo de sua integral 

incumbência desfazê-lo.

Custas processuais pela parte executada, consoante convencionado.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 1º de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66398 Nr: 720-49.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA, 

ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O, IVAINE MOLINA JUNIOR - OAB:21264/O

 Processo nº 720-49.2017.811.0111 (Código 66398)

Classe – Assunto: Ação Penal

Autor: Ministério Público Estadual

Réus: Alexandre da Silva Fernandes e

 Vistos.

Tendo em vista a inércia do causídico nomeado, REVOGO a nomeação 

feita ao Dr. Marcus Augusto Giraldi Macedo e NOMEIO como defensor 

dativo do acusado ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA o advogado IVAINE 

MOLINA JÚNIOR, que deverá ser intimado nos termos da decisão de ref. 

144.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá (MT), 1º de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52883 Nr: 1017-95.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE PETINI DE CASTILHO ME, ALINE PETINI 

DE CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1017-95.2013.811.0111 (Código 52883)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente:Banco Bradesco S.A.

Executados: Aline Petini de Castilho Me e Outro

Vistos.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente e suspendo o curso 

da execução, com fulcro no artigo 921, III, do Código de Processo 

Civil/2015, pelo período de um ano (CPC/2015, art. 921, §1º).

Transcorrido o prazo de 1 (um) ano, intime-se a parte exequente para dar 

seguimento ao feito, em 5 (cinco) dias.

Insta consignar que, durante esse período, a prescrição será suspensa e 

o exequente deverá diligenciar em busca do endereço do executado ou de 

bens penhoráveis, sendo advertido que, decorrido o prazo sem 

manifestação do exequente, o processo será arquivado (CPC/2015, art. 

921 §2º).

Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 01 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50975 Nr: 865-81.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO TEIXEIRA DA ROCHA, VERONICA 

DANTAS TEIXEIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 Processo nº 865-81.2012.811.0111 (Código 50975)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: Sebastião Teixeira da Rocha e Outra

Vistos.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Após, conclusos para análise do pedido de bloqueio “online”.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 02 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34277 Nr: 1587-86.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Correia de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1587-86.2010.811.0111 (Código 34277)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá

Executado: Wanderlei Correia de Andrade

Vistos.

Trata-se de pedido de arresto “online” formulado pelo Município de Matupá 

- MT, objetivando encontrar ativos financeiros em nome da parte 

executada ao fundamento de que não houve sua localização para citação.

Neste ponto, a jurisprudência é clara ao informar a possibilidade da 

providência cautelar após frustrada a localização da parte executada para 

citação, o que não é o caso dos autos, haja vista a possibilidade prévia de 
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integralizar a relação jurídica-processual pelas modalidades de citação 

previstas na LEF.

Isto posto, indefiro o pedido de arresto “online”.

Intime-se a parte exequente para indicar o paradeiro da parte executada, 

ou requerer o que entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 02 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34664 Nr: 1976-71.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO XAVIER SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1976-71.2010.811.0111 (Código 34664)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá/MT

Executado: Aparecido Xavier Santana

Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Município de Matupá-MT em 

face de Aparecido Xavier Santana, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte exequente noticiou o pagamento 

integral do débito e requereu a extinção do feito (fl.29).

É o relatório. Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Sem custas, a teor do artigo 26 da Lei 6.830/80.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 02 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50158 Nr: 11-87.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ITALOR BACHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11-87.2012.811.0111 (Código 50158)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá (MT)

Executado: José Italor Baches

Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Município de Matupá (MT) em 

face de José Italor Baches, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte exequente noticiou o pagamento 

integral do débito e requereu o prosseguimento do feito quanto aos 

honorários e custas processuais, postulando pelo bloqueio bacenjud do 

valor remanescente.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Prosseguindo o feito apenas em relação as custas e honorários 

sucumbenciais, correspondente ao montante de R$ 247,73,00 (duzentos e 

quarenta e sete reais e setenta e três centavos), e considerando que a 

parte executada procedeu ao pagamento do débito extrajudicialmente, 

conforme declaração do departamento de tributação municipal (f.48), 

intime-se, ad cautelam, a parte exequente para informar o endereço da 

parte executada, oportunizando sua intimação para pagamento de forma 

voluntária.

Com a resposta, se positiva, intime-se a parte executada para pagar, 

voluntariamente o valor remanescente. Se negativa, conclusos para 

análise do pedido de fl. 46-47.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 02 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51346 Nr: 1241-67.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacyr Franklin Garcia Nunes, DANIELSON 

LUIZ WEBLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12,560 MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:MT 15.445, 

MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) Advogado(a) da parte requerente, Dr. (a) ANDRÉ 

LUIS C. N. RIBEIRO - OAB:12,560 MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 15.445, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308A, para 

comparecer neste Juízo para retirar o edital de citação, para publicação, 

mediante recibo nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias (art.1.219, parte 

final, da CNGC).

Comarca de Nobres

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE ABERTURA DE TESTE SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE 

VAGA DE ASSESSOR DE GABINTE II DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE 

NOBRES - MT

1 - O Doutor Ricardo Nicolino de Castro, Juiz de Direito da Comarca de 

Nobres TORNA PÚBLICO a eventuais interessados, a realização de TESTE 

SELETIVO para o cargo de Assessor de Gabinete II, da Vara Única da 

Comarca de Nobres, cuja remuneração é de R$ 4.536,62, além de auxílio 

alimentação no valor de R$ 1.150,00 e auxílio-saúde no valor de R$ 

800,00, a ser realizado no dia 20/10/2018, das 08:00 às 13:00 horas, no 

Plenário do Júri do Fórum da Comarca de Nobres/MT.]

2 - O candidato interessado deverá fazer sua inscrição até às 19:00 

horas, do dia 19/10/2018, mediante o envio de e-mail manifestando seu 

interesse e doação de alimento não perecível a ser entregue no dia da 

prova, devendo, no ato de inscrição juntar currículo devidamente 

atualizado, para o seguinte endereço: luiz.nascimento@tjmt.jus.br,

3 – A prova consistirá na resolução de 05 (cinco) questões discursivas 

(QD), valendo 1,0 (um) ponto cada uma, nos seguintes temas: direito 

constitucional, direito civil, direito processual civil, direito penal e direito 

processual penal e elaboração de 01 (uma) de uma sentença, valendo 5,0 

(cinco) pontos, sendo admitida consulta em lei seca, além da análise 

curricular e entrevista pessoal realizada após a prova escrita.

Os candidatos terão o prazo de 05 (cinco) horas para realização da prova 

e elaboração da sentença e deverão estar munidos de: caneta 

esferográfica (preta ou azul) e documento de identificação com foto (RG, 

CNH, OAB, Funcional)

4 – O Resultado Final será apurado somando-se as notas das questões 

das questões discursivas (QD + nota da elaboração da sentença = nota 

final). O candidato que não alcançar a nota final mínima de seis pontos 

será considerado automaticamente desclassificado. Será nomeado para o 

cargo o candidato que alcançar a maior nota final, juntamente com a 

aprovação da análise curricular e entrevista.

5 – O Cargo de Assessor de Gabinete é um cargo em comissão, de livre 

nomeação e exoneração, de acordo com a Lei 8.814/2008 (SDCR). O não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 567 de 642



atendimento às especificações e necessidades práticas do cargo após a 

nomeação implicará na imediata exoneração, independentemente da prévia 

aprovação no teste seletivo.

O Assessor deve ter a disponibilidade para trabalhar no mínimo 08 (oito) 

horas diárias, bem como nos plantões judiciários de fim de semana e 

feriado, quando a Comarca for a responsável pelo plantão e para eventual 

mudança em caso de remoção, promoção ou designação do juiz para 

comarca diversa.

6 – PUBLIQUE-SE no átrio do foro, bem como SOLICITE-SE a publicação no 

sítio eletrônico do TJ-MT.

Nobres – MT, 23 de setembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro. Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 74202 Nr: 2588-77.2018.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte requerente para, no prazo legal, 

efetuar o pagamento do preparo para expedição de carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61109 Nr: 5-56.2017.811.0030

 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: Elizângela Bini de Almeida Real da Silva, Antonio Real da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. 

Ouro Verde de MT - Sicredi Ouro Verde, Olavo José da Silva, Marcela 

Bernardina da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja a parte embargante intimada para, no prazo legal, 

contrarrazoar o recurso de embargos de declaração (Ref. 59).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69649 Nr: 689-44.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Padilha da Silva, Denis Cleiton Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NANDA LUZ SOARES 

QUADROS - OAB:19494/O, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:13025

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para que a defesa seja intimada para, no prazo legal, apresentar 

memoriais finais, conforme determinado na Ref. 130.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44437 Nr: 524-36.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdez Bispo de Almeida Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEI Peças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Evangelista de Jesus - 

OAB:17.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Roberto de Souza - 

OAB:3054 - A, Mohamad Rahim Farhat - OAB:2542/MT

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para intimar a parte apelada VEI Peças para, no prazo legal (art. 

1.010, §1º, do CPC), apresentar suas contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40549 Nr: 330-07.2012.811.0030

 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: Sidilson Simão de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neiva Páscoa Roman

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Bonini - OAB:15297-SP, 

Hernani Zanin - OAB:11770/MT, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdecir Errera - OAB:N. 

3.365-A

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para intimar a parte apelada Neiva Páscoa Roman para, no prazo 

legal (art. 1.010, §1º, do CPC), apresentar suas contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 18777 Nr: 1490-72.2009.811.0030

 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: Jandenson Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

e, consequentemente, extinto o processo com resolução do mérito, para 

condenar a requerida a conceder à parte autora aposentadoria por 

invalidez desde a data de 09/11/2017 (data do requerimento 

administrativo), devendo incidir sobre os valores a atualização monetária 

pelo (IPCA-E), juros monetários pelos índices da caderneta de 

poupança.Confirmo a TUTELA ANTECIPADA para determinar a 

implementação da aposentadoria por invalidez, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada 

ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Condeno o réu ao pagamento 

de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% do 

valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas, de acordo 

com a Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, adicionados aos 

acréscimos legais a partir da presente data. Custas pelo réu, todavia, está 

isento nos termos do art. 3º, I da Lei Estadual nº. 7603/01. Sentença não 

sujeita a reexame necessário em razão de não ultrapassar o valor de 

1.000 (mil) salários mínimos.Após o trânsito em julgado arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.P.R.I.Cumpra-se expedindo o 

necessário.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em Substituição 

Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000103-58.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MARIA IDALINA DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Decido. Verifico que o reclamante foi devidamente intimado 
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para comparecer em audiência de conciliação e não compareceu e não 

apresentou justificativa da ausência. Dessa forma, em consonância com o 

que dispõe o art. 51, I, da Lei 9.099/95, extingo o processo sem resolução 

do mérito. Custas pelo reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, 

§2º, da Lei dos Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às 

disposições dos art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-87.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

JESSICA GOMES RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000545-87.2017.8.11.0030. REQUERENTE: JESSICA GOMES RODRIGUES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Trata-se de 

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SCPC proposta pelo reclamante 

em desfavor da reclamada, ambos qualificados nos autos. Sustenta a 

parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela 

demandada, uma vez que afirma não possuir débito legítimo a ponto de 

justificar restrição no importe de R$ 25,70 (vinte e cinco reais, setenta 

centavos), incluso nos órgãos de restrição em 11/12/2015. Em suma, a 

reclamada, em sua peça de defesa, alega que a fatura em comento foi 

gerada em razão de real utilização de energia elétrica na UC n. 1794889, 

cadastrada em nome da Requerente a época dos débitos, sendo esta 

cobrança ato lícito, posto que a inscrição somente se deu em razão de 

culpa exclusiva do próprio consumidor inadimplente, e por assim, afirma 

não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o 

suposto dano ocorresse. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré 

não trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada 

agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo 

imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu 

causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração 

da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro norte, verifico 

que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de indenização 

por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente 

inserido no cadastro de proteção ao crédito. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar. Assim, demonstrada a relação de causalidade 

entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, resta fixar o 

quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos morais visa 

minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem importar em 

enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata punição ao 

ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de 

novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais que se 

vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil) mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Quanto ao pedido contraposto, no valor 

de R$ 25,70 (vinte e cinco reais, setenta centavos), este não deve ser 

acolhido haja vista a inexistência de débito do Requerente em favor da 

Requerida. Por fim, quanto à alegação de ausência de notificação prévia, a 

notificação do devedor, antes de levada a efeito a inscrição do seu nome, 

nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do 

credor, que apenas informou o inadimplemento, consoante entendimento 

sumular n. 359 do STJ. Pelo exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito mencionado na 

inicial, imputado pela parte reclamada; - DETERMINAR a Reclamada para, 

em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de inadimplentes 

relativamente ao débito do presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização 

por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a 

partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento 

danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem condenação 

em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 

9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula 

n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52199 Nr: 1024-48.2016.811.0090

 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: MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): "dJMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN CARLOS SANTORE - 

OAB:6.170/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Distribuída a ação, certificou-se a ausência de recolhimento de custas e 

despesas processuais ou a existência de pedido de gratuidade da justiça, 

razão pela qual determinou-se o recolhimento ou a comprovação da 

alegada hipossuficiência.

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/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58095 Nr: 1909-28.2017.811.0090
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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: MÁRCIA JANETE LICZBINSKI MORISSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Distribuída a ação, certificou-se a ausência de recolhimento de custas e 

despesas processuais ou a existência de pedido de gratuidade da justiça, 

razão pela qual determinou-se o recolhimento ou a comprovação da 

alegada hipossuficiência.

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/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55274 Nr: 352-06.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEN DA SILVA AFONSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Distribuída a ação, certificou-se a ausência de recolhimento de custas e 

despesas processuais ou a existência de pedido de gratuidade da justiça, 

razão pela qual determinou-se o recolhimento ou a comprovação da 

alegada hipossuficiência.

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/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57453 Nr: 1569-84.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDECIR EUZÉBIO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Distribuída a ação, certificou-se a ausência de recolhimento de custas e 

despesas processuais ou a existência de pedido de gratuidade da justiça, 

razão pela qual determinou-se o recolhimento ou a comprovação da 

alegada hipossuficiência.

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/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57464 Nr: 1571-54.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES SOARES SANTANA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Distribuída a ação, certificou-se a ausência de recolhimento de custas e 

despesas processuais ou a existência de pedido de gratuidade da justiça, 

razão pela qual determinou-se o recolhimento ou a comprovação da 

alegada hipossuficiência.

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/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60658 Nr: 726-85.2018.811.0090

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NOZINHO GOMES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVILSON ROBERTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o prazo de mais 15 (quinze) dias para a comprovação da 

hipossuficiência alegada.

Sem a comprovação, deverá a parte autora 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60654 Nr: 723-33.2018.811.0090

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADEMIR KUFFEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVILSON ROBERTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 570 de 642



DEFIRO o prazo de mais 15 (quinze) dias para a comprovação da 

hipossuficiência alegada.

Sem a comprovação, deverá a parte autora 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60879 Nr: 856-75.2018.811.0090

 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: MARILENE FAVARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA BIANCHI DE AGUIAR - 

OAB:OAB/ES 25.241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em mutirão. A alegada hipossuficiência da parte requerente 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.[...] Equânime, proporcional e razoável a 

adoção por este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do 

órgão constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na 

forma do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela 

concessão ou não da gratuidade da justiça.Acrescenta-se que para sanar 

quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas 

RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal.Sem a comprovação, deverá a parte autora 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.: 61662 Nr: 1308-85.2018.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE 

MATOGROSSENSE - SICRED NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA SUSSAI, BEJAMIN MILAN CALVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. CITE(M)-SE o(a)(s) executado(a)(a) para pagar(em) a dívida, 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% (dez por cento), no prazo de 03 (três) dias, a contar 

da citação. Caso o(a)(s) executado(a)(s) possua(m) cadastro na forma 

do art. 246, § 1º e art. 1.051, do NCPC, a citação deverá ser feita de 

maneira preferencialmente eletrônica. Do mandado ou carta de citação 

deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida 

pelo Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do(a)(s) 

executado(a)(s). Não encontrado o(a)(s) executado(a)(s), havendo bens 

de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de 

tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na 

forma do art. 830 do NCPC. As citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, feriados ou dias úteis mesmo 

antes das 06 (seis) e depois das 20 (vinte) horas, observado o disposto 

no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88. O(a)(s) executado(a)(s) deverá(ão) ter 

ciência de que, consoante o art. 827, § 1º, do NCPC, em caso de 

pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios serão 

reduzidos pela metade. Registre-se, também, a possibilidade de 

oferecimento de embargos à execução, distribuídos por dependência e 

instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231 do NCPC (art. 915 do NCPC). 

Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor total executado, poderá ser requerido o 

parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de 01% (um por cento) ao mês (art. 916, 

“caput”, do NCPC). [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62032 Nr: 1512-32.2018.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDAC, DRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANILDO DE SOUZA NOBRES - 

OAB:23699/O, GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - OAB:24625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a petição inicial não atendeu ao disposto no art. 292 do 

Novo Código de Processo Civil, pois que as partes acordantes atribuíram o 

valor de R$ 38.795,00 (trinta e oito mil e setecentos e noventa e cinco 

reais) a causa, não mencionando o valor integral do bem móvel a ser 

partilhado.

 Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a petição inicial, retificando o valor da causa nos termos do art. 

292, “caput” e incisos, do NCPC.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47269 Nr: 445-71.2014.811.0090

 AÇÃO: Declaração de Ausência->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: LIVIA CRISTINA NUNES PEREIRA, FABIANA ALVES DA 

SILVA PEREIRA, LUZANILDA NUNES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL NUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ALVES 

BARRETO JUNIOR - OAB:OAB/GO 23562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 35042 Nr: 378-82.2009.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR UMBELINO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 
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GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito, com 

a finalidade de abrir vista a advogada da parte requerente, para que 

requeira o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 35085 Nr: 417-79.2009.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO MARQUES RIBEIRO - 

OAB:8.973-B/MT, VITOR PINHEIRO SEGANTINE - OAB:13570-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado da parte requerente para indicar 

conta bancária para transferência dos valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 31584 Nr: 151-34.2005.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR CERDEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO GOULART MASET - 

OAB:OAB/MT 9742-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dílson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5416-M

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado da parte requerente para indicar 

conta bancária para transferência dos valores.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 31179 Nr: 1-38.1987.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL RAMOS, LIVERO MARQUES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FURIM - 

OAB:6543/MT, GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - OAB:24625/O

 DESPACHO/DECISÃO

Código: 31179

 Vistos.

Ante o pedido de renúncia/revogação do(a) defensor(a) dativo(a) Dr(a). 

Wilson Roberto Maciel (fl. 420), REVOGO a nomeação às fls. 

418/419-verso e, em razão da desativação da Defensoria Pública nesta 

Comarca, veiculada pelo Ofício nº 31/2017/DPE/M, nomeio como 

defensor(a) dativo(a) do(a) acusado(a) o(a) nobre causídico(a) Dr(a). 

GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - OAB/MT nº 24.625/O, cuja verba 

honorária será fixada ao final do processo.

Intime-se pessoalmente o(a) mencionado(a) defensor(a) sobre o teor da 

nomeação para que se faça presente na solenidade designada.

 Deixo de fixar honorários advocatícios ao(à) Dr(a). Wilson Roberto Maciel, 

tendo em vista que nenhum ato foi praticado.

 Cumpra-se no que coube a decisão anterior.

Nova Canaã do Norte, 1º de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-20.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES & MORAES LTDA - ME (REQUERENTE)

DANIELA MARQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FELIX DA SILVA (REQUERIDO)

FLAVYA APARECIDA REZENDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO/DECISÃO 

Processo: 1000089-20.2018.8.11.0090 Vistos. Verifica-se que a parte ré 

não foi localizada para citação, conforme termo de audiência realizada (id. 

14660178) e diligência negativa (id. 14398404). Assim, intime-se-a para 

que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, o endereço atual da parte ré. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, venham-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 21 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-83.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

ESTEVAO SUIBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000046-83.2018.8.11.0090. REQUERENTE: ESTEVAO SUIBERTO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 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 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 serviços 
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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 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 três 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 e (66) 99679-8395 de pessoa 

intitulada por FELIPE: 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 - Da desistência da 

ação formulada pela parte autora Da contestação da parte ré observa-se 

a manifesta má-fé da parte autora com a presente ação, como abaixo se 

verá, pelo que é de se INDEFERIR o pedido de desistência formulado por 

ela (parte autora), pedido que só reforça sua litigância maliciosa, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE: “ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, SALVO QUANDO HOUVER INDÍCIOS DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OU LIDE TEMERÁRIA (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG).” (sem destaques no original). II.3 - 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. É que a parte ré demonstrou que a parte autora foi/é sua 

cliente, notadamente porque acostou inúmeras faturas de cartão de 

crédito em nome daquela contendo inúmeras transações em 

estabelecimentos comerciais da cidade, como demonstram as 

reproduções eletrônicas no corpo da contestação e anexos acostados, 

na autorização do art. 225 do Código Civil: “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.” De outro lado, vê-se que a presente 

demanda se enquadra justamente na hipótese delineada no item “II.3 - Da 

indústria do dano moral”. Primeiro porque o advogado Dr. Rafael Anderson 

da Silva Santos atua na Cidade de Cuiabá, tendo escritório profissional na 

Rua M, Quadra 39, Lote 2, Bairro Jardim Primeiro de Março, além de seu 

telefone possuir DDD daquela localidade (65) 9 9801-0855. Segundo 

porque o referido advogado tem centenas de ações tramitando tanto na 

Comarca de Nova Canaã do Norte quanto na Comarca de Colíder, todas 

contendo petições iniciais absolutamente idênticas, por exceção 

obviamente dos dados pessoais da parte autora e do respectivo débito 

objurgado. Terceiro porque o extrato da restrição cadastral foi emitido por 

sítio eletrônico e não por órgão oficial do SPC, SERASA ou SCPC. Quarto 

porque a procuração acostada consta ter sido subscrita na Cidade de 

Cuiabá, em data não informada, sem reconhecimento de firma, o que 

certamente não ocorreu, já que a parte autora não se deslocaria de Nova 

Canaã do Norte para Cuiabá para esta finalidade. Quinto porque o 

advogado Dr. Rafael Anderson da Silva Santos sequer compareceu à 

audiência de conciliação. Sexto 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 
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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. Sétimo 

porque acostadas as faturas de consumo da parte autora com a parte ré, 

astutamente a primeira formulou pedido de desistência da ação. 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 pelo pedido constante da alínea “c” da petição inicial: “(...) 

que seja determinada a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, 

da Lei. 8.078, de 11 de setembro de 1990; PARA QUE A REQUERIDA 

TRAGA NOS AUTOS o contrato gerador do dano, OBJETO DA PRESENTE 

DEMANDA SOB PENA DE CONFISSÃO FICTA.”, 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, atribuída vinte salários mínimos, ou 

seja, em R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais), considerada a 

condição pessoal da parte autora e a gravidade da conduta. E tal multa 

deve ser arcada igualmente pelo advogado, não sendo justo e razoável 

que apenas a parte autora arque com tal condenação, na autorização do 

art. 81, § 2º, do NCPC. 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, prejudicada a 

arguição preliminar; b) CONDENO a parte autora e seu advogado, 

SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em vinte salários 

mínimos, R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais), o que perfaz o 

montante de R$ 1.908,00 (um mil, novecentos 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; c) INDEFIRO o pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora diante da má-fé 

empregada, na dicção do Enunciado 90 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 ÀQUELA E A SEU ADVOGADO 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 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 

8.960/94; b) Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça para conhecimento 

e providências julgadas pertinentes; c) 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 e intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Canaã do Norte, 1º de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-68.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

ESTEVAO SUIBERTO 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 NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000047-68.2018.8.11.0090. REQUERENTE: ESTEVAO SUIBERTO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO 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, HOMOLOGO a desistência tácita 
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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. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Considerando-se o 

reduzido número de servidores desta Comarca, sirva-se a presente 

decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

necessário. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Canaã do 

Norte, 1º de julho de 2018.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68909 Nr: 1651-83.2015.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para manifestação da parte autora para requerer o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determinado 

à fl. 59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68556 Nr: 1471-67.2015.811.0091

 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: IM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA 

- OAB:12928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que restou infrutífera a citação no endereço indicado, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63296 Nr: 1292-07.2013.811.0091

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Bandeirantes - MT, Solange Sousa 

Kreidloro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63296 – Autos n. 1292-07.2013.811.0091

Vistos em correição.

Intimem-se as partes para informarem se houve o cumprimento da liminar 

concedida às fls. 144/146, no prazo comum de 05 dias.

 Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 15 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73250 Nr: 797-21.2017.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Teixeira Ltda, Edilson Teixeira 

da Silva, Valdir Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a citação por AR restou infrtutífera para todos os 

Requeridos (fl. 59/60), impulsiono os autos para intimação da parte Autora 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69454 Nr: 204-26.2016.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valnei da Silva, Marins da Silva Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão negativa de fl. 58, impulsiono os autos para intimação 

da parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38511 Nr: 234-71.2010.811.0091

 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: BP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A, Silmara Ruiz Matsura (Centro Empresarial 

Paiaguás) - OAB:OAB/MT-9941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte autora interpôs recurso de apelação, porém 

não há nos autos endereço atualizado do requerido para sua intimação 

para apresentar contrarrazões recursais (requerido sequer foi citado), 

impulsiono os autos para intimação da parte autora para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62065 Nr: 219-97.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Cesar Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B, Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A
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 Impulsiono os autos para intimação da parte requerida para que apresente 

contrarrazões recursais no przo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 35815 Nr: 268-17.2008.811.0091

 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): Geremias Bortolato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B

 Impulsiono os autos para intimação do requerido para querendo 

especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) 

dias, justificando sua necessidade, conforme determinado à fl. 461.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71864 Nr: 1785-76.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiomar Cavasini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:53.553/SP

 Impulsiono os autos para intimação da defesa para apresentação das 

alegações finais, na forma de Memoriais Escritos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 30615 Nr: 342-13.2004.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Impulsiono os autos para intimação da defesa para, no prazo de 05 

(cinco) dias apresentar rol de testemunhas que irão depor em plenário e, 

se quiser, juntar documentos e requerer diligências, nos termos do art. 

422 do CPP

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60918 Nr: 751-08.2012.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Almeida Pedroso

 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:

 Código 61746 - Autos n. 1231-83.2012.811.0091

 Vistos e etc.

Inicialmente, proceda a Secretaria com a alteração da classe processual 

para cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, verifico que devidamente intimado para se 

manifestar quanto aos cálculos apresentados pelo do INSS às fls. 

136/141, o autor apresentou concordância (fl. 148/149).

Sendo assim, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo INSS às fls. 

136/141, para que surtam os seus efeitos jurídicos legais.

Em razão da sucumbência, condeno a exequente ao pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte contrária no importe de 10% 

(dez por cento) sobre o excesso da condenação, devidamente atualizado, 

nos termos do artigo 85, §§ 2.º e 3.º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes acerca da presente decisão.

Sendo assim, proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno 

Valor-RPV, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, um em nome do 

advogado constituído, referente aos seus honorários sucumbenciais, e 

outro em nome da parte autora, relativamente ao benefício previdenciário, 

em consonância com os cálculos já homologados e encartados à fl. 88.

Ressalto, a desnecessidade de atualização dos cálculos, tendo em vista 

que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional Federal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a última atualização até 

a data da transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo 

ao exequente.

Informado nos autos o depósito da quantia correspondente ao crédito, 

determino a expedição dos respectivos alvarás de levantamento, um em 

nome do advogado constituído e outro em nome da parte autora.

Após, devidamente cumprido o acima determinado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

Intimem-se.

Nova Monte Verde/MT, 28 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36931 Nr: 47-97.2009.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenir José Ortega

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Regiane da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão negativa de fl. 54, impulsiono os autos para intimação 

da parte Autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51899 Nr: 1186-94.2013.811.0107

 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): MARCELO MESSIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DAS CORRESPONDÊNCIAS 

DEVOLVIDAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33760 Nr: 55-55.2011.811.0107

 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: GIACOMO PERIN, ANA LIGIA PERIN FREGONESE, 

VEDANA & CIA LTDA, GUILHERME PERIN BANDEIRA, CRISTIANE DOS 

SANTOS PERIN, E.C.B. VEDANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE TORRES VEDANA - 

OAB:14013-A, NOILVES VEDANA - OAB:11221-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora acerca da 

decisão, abaixo colacionado:

Vistos.

Trata-se de Impugnação à Execução propostos pelo ESTADO DE MATO 
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GROSSO em face de VEDANA & CIA LTDA e OUTROS, em que alegam o 

excesso de execução, impugnando o cálculo apresentado no valor de 

R$17.497,77 (dezessete mil quatrocentos e noventa e sete reais com 

setenta e sete centavos), no entende que o valor real devido é de 

R$11.429,11 (onze mil quatrocentos e vinte e nove reais com onze 

centavos).

A exequente se manifestou, alegando que no cálculo apresentado pela 

executada esta utilizou a TR, o que é vedado.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

No que tange à correção monetária, bem como aplicação da TR, entendo 

que não assiste razão a parte executada, pois o STF pacificou o 

entendimento jurisprudencial da matéria discutida nas ADIs 4.357 E 4.425, 

no qual afastou a utilização da TR como índice de atualização monetária 

nas dívidas da fazenda pública, devendo ser aplicado o IPCA-E para 

correção “in casu”.

Sobre os juros de mora entendo que estes são devidos a partir do trânsito 

em julgado da sentença, a teor do disposto na súmula 188 do STJ; 

contrario sensu, a súmula 162 diz respeito à correção monetária. No 

entanto, não há necessidade retificação do cálculo apresentado pelos 

exequentes, uma vez que se encontra em consonância a súmula 188. 

Portanto, não assiste razão a PGE quanto à impugnação ao termo inicial 

dos juros de mora.

De outro vértice, não há falar em nova fixação de honorários.

Com tais considerações, rejeito as arguições da parte executada, 

homologando o cálculo apresentado pelos exequentes.

 Expeça-se a Requisição de Pequeno Valor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33805 Nr: 37-34.2011.811.0107

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUDOVICO DANELLI, LUCINIR AGOSTINI 

DANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADEMILSO BADALOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHESTER RICARDO AGOSTINI - 

OAB:12699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/MT, NAYARA 

PAULINA FERNANDES ROSA - OAB:113090/MG, RICARDO ACCACIO 

MOREIRA DE MELLO - OAB:21740/O-MT

 INTIMO O ADVOGADO DO REQUERIDO, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 

DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA DE 

FLS. 704/712..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32941 Nr: 9-23.1998.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES, PEDRO 

AMÉRICO SUDERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331, DENOVAN ISIDORO DE LIMA - OAB:3099/MT

 “Vistos. 1- Dê-se vista dos autos ao MPE para apresentar endereço 

atualizado do corréu Pedro Américo Suderich. 2- Homologo o pedido de 

desistência das testemunhas, requerido pela acusação. 2- Concedo o 

prazo de 05 dias para a defesa apresentar testemunhas em substituição 

àquelas não localizadas, sob pena de preclusão da prova. 3- Aguarde-se 

o cumprimento e a devolução das cartas precatórias expedidas para 

oitivas das testemunhas da acusação, bem como interrogatório do réu. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.” Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Luana Gonçalves Scandiussi, Estagiária, foi lavrado o presente termo, que 

vai assinado pelos que aqui estão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33986 Nr: 409-80.2011.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. L. SETTER, AGENOR LUIZ SETTER, OLGA 

DE BITTENCOURT SETTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA 

- OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT

 INTIMO O ADVOGADO DO EXECUTADO, PARA QUE, NO PRAZO DE 10 

DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO PEDIDO DE FL. 154, SOB PENA DE 

ANUÊNCIA TÁCITA, BEM COMO, PARA QUE JUNTE AOS AUTOS O SEU 

INSTRUMENTO PROCURATÓRIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65600 Nr: 2005-89.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Beppler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 13.171

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado do Réu para que se 

manifeste acerca da certidão negativa de intimação das testemunhas de 

ref. 187.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60096 Nr: 1351-39.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELF, EFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ. intimo a parte exequente, para 

informar o débito atualizado da presente execução, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. Nada mais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-06.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO ALBINO SULZBACHER (REQUERENTE)

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALBERI BRUNORO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, para querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-13.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JARIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, na pessoa de sua 

Procuradora, para que informe o endereço do reclamado, no prazo de 10 

dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74629 Nr: 693-52.2015.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE o requerido, para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar a 

implantação do benefício concedido à requerente por sentença, sob pena 

de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) mensais até o limite de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78647 Nr: 115-84.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viviane Candida Ordones

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 Trata-se de Ação de Cobrança de Salário Maternidade proposta por 

VIVIANE CANDIDA ORDONES em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, na qual alega que sempre trabalhou no campo e 

em 02.06.2015 teve uma filha, Luana Ordones Silva e em 17.04.2017 teve 

Samuel Castro Silva Filho, fazendo jus, portanto, ao recebimento do auxílio 

maternidade na situação de segurada especial.

Alega que administrativamente teve o requerimento indeferido pela 

Autarquia Previdenciária.

No mérito requer a procedência do pedido contido na inicial para a 

implantação do salário maternidade do nascimento de seus filhos com os 

valores devidamente corrigidos.

I. Pelo acima exposto, CITE-SE o requerido de todo o teor da inicial para, 

querendo, apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

Código de Processo Civil), consignando-se ainda que não contestada a 

ação presumir-se-ão como verdadeiros os fatos articulados na inicial (Art. 

344, Código de Processo Civil).

II. Considerando a impossibilidade de comparecimento do Procurador do 

INSS à audiência de conciliação, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 06 DEDEZEMBRO DE 2018, ÀS 15h30min (horário de 

Cuiabá-MT).

III. INTIMEM-SE as partes para querendo, apresentarem rol de 

testemunhas, no prazo de 15 dias, antes da audiência instrutória, sob 

pena de preclusão, nos termos do art. 357, § 4º, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil ou trazer as testemunhas independentemente de 

intimação.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76229 Nr: 766-87.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Helena de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Observadas as formalidades legais do artigo 1.010, §§ 1º e 3º do CPC, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com os cumprimentos deste juízo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76868 Nr: 182-83.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Miromá Gomes Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Observadas as formalidades legais do artigo 1.010, §§ 1º e 3º do CPC, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com os cumprimentos deste juízo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79547 Nr: 575-71.2018.811.0106

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Abadia Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lelio Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Despejo com Tutela Antecipada, movida 

por Maria Abadia Viana, em face de Lelio Souza da Silva.Aduz a autora, 

em síntese, que é possuidora de um imóvel e que o alugou em novembro 

de 2016 no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), porém, dede 

julho de 2017 o requerido não cumpre com sua obrigação, deixando de 

efetuar o pagamento dos alugueis desde então.Afirma que restam 13 

meses de inadimplência por parte do requerido. A autora ainda esclarece 

que pediu várias vezes que o requerido desocupasse o imóvel.Assim, 

pleiteia liminar de reintegração na posse.É o relatório.RECEBIMENTO DA 

INICIALVerifica-se que a autora cumulou pedidos com procedimentos 

divergentes, o que não prejudica o recebimento da inicial, em razão do 

disposto no art. 327, §2º, do CPC.Assim, recebo a inicial, uma vez que 

preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma 

legal.DA GRATUIDADE DA JUSTIÇAConsiderando documentos e 

elementos descritos na inicial, denota-se que a autora não possui 

capacidade financeira para suportar as custas do processo sem prejuízo 

de seu próprio sustento. Portanto, defiro a gratuidade da justiça, na forma 

do disposto no artigo 98, do Código Processo Civil. AUDIÊNCIA DE 

JUSTIFICAÇÃO PRÉVIAAnalisando os documentos que instruíram a inicial, 

entendo que é necessário promover audiência de justificação 

prévia.Designo o dia 30 de NOVEMBRO de 2018, às 14h30min(MT), para a 

realização de audiência de justificação prévia, para colher elementos para 

apreciar o pedido liminar.Cite-se o requerido para comparecer à audiência, 

conforme art. 562 do CPC, em cujo ato poderá intervir por intermédio de 

advogado, devendo constar no mandado as advertências de lei, e que o 

prazo para contestar a ação fluirá a partir da data da intimação da decisão 

que deferir ou não a liminar pleiteada.Intime-se a parte autora, via seu 

causídico, para que compareça ao ato, acompanhada de até 03 (três) 

testemunhas.Intime-se. Cite-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79672 Nr: 631-07.2018.811.0106

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Pereira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo de Camargo Barbosa, Waldevino 

Barbosa, Inez Camargo Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

autora para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial nos seguintes termos:

 a) juntar os cheques originais;

II. O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da 
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petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

III. Após, conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68216 Nr: 183-49.2009.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a decisão de fl. 155, bem como a certidão de fl. 159, 

AGUARDEM-SE os autos na Secretaria para que proceda com a juntada 

d o  j u l g a d o  r e f e r e n t e  o  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o 

nº0016922-92.2016.4.01.0000.

Em seguida, intimem-se as partes para manifestar.

Após, caso haja manifestação, retornem os autos conclusos para 

deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 69297 Nr: 471-60.2010.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cloves Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilson Oliveira Evangelista - 

OAB:MG 101093, Helio Maciel da Silva - OAB:MT 12789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Considerando que o requerido concordou com os cálculos apresentados 

pela parte exequente, fls. 138-verso, HOMOLOGO por sentença os 

cálculos apresentados à fls.136, EXPEÇAM-SE as respectivas 

requisições, nos termos do Art. 910, §1º, do Código de Processo Civil.

INTIME-SE a exequente para que informe conta bancária para pagamento, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Em seguida, EXPEÇA-SE alvará para liberação dos valores; atentando-se 

para a resolução 68/2018 do CNJ.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68420 Nr: 388-78.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Oséias de Santana Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o malote digital (fls. 161/161-verso), informando que os 

valores sucumbenciais foram vinculados, DETERMINO a expedição de 

alvará para liberação dos valores, conforme conta informando pela 

exequente às fl. 162/162-v.

 Quando a Requisição de fls. 155, aguarde-se o pagamento e a vinculação 

do valor para posterior expedição de alvará, não sendo necessária nova 

determinação.

Após, INTIME-SE a parte exequente, por qualquer meio de comunicação, 

quanto à liberação da importância em seu favor (artigo 450, § 3º, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso).

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72690 Nr: 577-80.2014.811.0106

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aodilia Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O requerido apresentou Recurso de Apelação em relação à sentença de 

fls. 59/61-verso, com desistência condicionada à anuência da requerente 

(fls. 66), caso esta concordasse com a aplicação da Lei 11.960/2009.

Em seguida, a requerente se manifestou concordando com a aplicação da 

Lei 11.960/2009, solicitando a homologação do acordo entre as partes, 

informando a implantação do beneficio.

Decido.

Dentre as maiores inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil, 

encontramos a possibilidade das Partes de, em comum acordo, 

estipularem entre si algumas mudanças procedimentais, conforme 

estipulado no art. 190, caput, do NCPC:

“Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam 

autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular 

mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e 

convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres 

processuais, antes ou durante o processo.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e dada a concordância da Recorrida quanto aos termos 

propostos pelo Recorrente (fls. 71/73), HOMOLOGO o acordo entabulado 

entre as partes, conforme folhas 66/70.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, certifique-se; nada sendo requerido, em 30 (trinta) 

dias, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79377 Nr: 491-70.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA JOSE DE CARVALHO, MARLENE JOSE DE 

CARVALHO, MARCILENE SANTOS JOSE DE CARVALHO, AILTON DE 

JESUS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo São Joaquim-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONISVALDO JOSE DA 

CONCEIÇAO - OAB:47975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 6521

 Assim, INDEFIRO o pedido de tutela provisória veiculado na 

inicial.AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃOConsiderando a manifestação dos 

requerentes e a verificação da indisponibilidade do direito, ACOLHO o 

pedido e deixo de designar a audiência de conciliação (fl.04-v).CITAÇÃO 

DO REQUERIDOCITE-SE o requerido para, querendo, contestar os termos 

do pedido no prazo de 30 (trinta) dias, com a observação de que, não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos narrados pela parte autora na inicial (CPC, arts. 336 e 344), bem 

como se manifeste se têm interesse na produção de demais provas, 

justificando a pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.Após, 

intimem-se os autores para impugnação no prazo de 15 (quinze) 

dias.Intime-se. Cite-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74394 Nr: 558-40.2015.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Considerando que o requerido concordou com os cálculos apresentados 

pela parte exequente, fls. 104-verso, HOMOLOGO por sentença os 

cálculos apresentados às fls. 67/68; EXPEÇAM-SE os respectivos ofícios 
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requisitórios, nos termos do Art. 910, §1º, do Código de Processo Civil.

INTIME-SE a exequente para que informe conta bancária para pagamento, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ademais, diante da informação de não implantação do benefício (fl.71), 

intime-se o INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, implante o benefício 

concedido em sentença (fl.60/62), sob pena de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76302 Nr: 793-70.2016.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudionor Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Claudionor Gomes de 

Souza em face do INSS, partes qualificadas nos autos.

Os cálculos foram apresentados às folhas 52 pela parte exequente.

Constata-se dos autos que o INSS concordou com os cálculos 

apresentados (fls. 56-verso).

Os autos vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento de decido.

O executado devidamente intimado, concordou com os cálculos 

apresentados pelo exequente.

 Desse modo, cabível a homologação dos cálculos apresentados pelo 

exequente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 52:

a) Em favor do autor, Claudionor Gomes de Souza, no valor de R$ 

8.684,06 (oito mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e seis centavos);

b) Honorários advocatícios, no valor de R$ 293,97 (duzentos e nove e três 

reais e noventa e sete centavos).

INTIMEM-SE as partes da homologação dos cálculos.

EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios, devendo o exequente informar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a conta bancária para pagamento.

Após, INTIME-SE o exequente, por qualquer meio de comunicação, quanto 

à liberação da importância em seu favor (artigo 450, § 3º, da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso).

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75516 Nr: 371-95.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Vas de Calasse

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Considerando a certidão de fl. 44, FICA desde já arbitrado para pagamento 

dos honorários periciais o valor de R$ 234,80 (duzentos e trinta e quatro 

reais e oitenta centavos), limite máximo da Tabela II, do Anexo I, da 

Resolução 558, de 22 de maio de 2007, do Conselho da Justiça Federal.

Deverão ser respondidos os quesitos apresentados pela parte requerida 

às fls. 29/30, e juízo:

“Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1)- O (a) periciando (a) apresenta 

alguma lesão que o impossibilita trabalhar? 2)- Qual a causa desta lesão? 

3)- O(a) periciando(a) é portador de incapacidade laborativa que impede o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência? 4)- Qual a causa 

desta incapacidade? 5)- Desde quando remonta a incapacidade? 6)- Qual 

o grau de incapacidade para o trabalho: a)- definitiva/irreversível? b)- 

temporária? c)- parcial? d)- total? 7) O(a) periciando(a) possui condições 

de autodeterminar-se completamente ou depende de algum auxílio, 

acompanhamento, vigilância ou atenção de outra pessoa para viver com 

dignidade? 8) Essa assistência de outra pessoa da qual necessita o(a) 

periciando(a) deve ser permanente?”

Agendada a data da perícia, cientifiquem-se as partes da data, horário e 

local, devendo a parte autora comparecer munida de seus documentos 

pessoais e exames médicos, laudos e outros que repute importantes ao 

esclarecimento do (a) perito (a).

Realizada a perícia, concedo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

apresentação do laudo.

Com a apresentação do laudo, intimem-se as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestarem.

Após, voltem-me para deliberar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79644 Nr: 613-83.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WJN, ADMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, ante a falta de elementos concretos que permitam aferir 

valores que atendam ao mencionado trinômio, FIXO os alimentos 

provisórios em 30% do salário mínimo vigente, correspondente, nesta 

data, a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e dez centavos) a 

serem prestados pelo requerido a sua filha, sem prejuízo de que tais 

valores sejam alterados pela apresentação de provas que demonstrem 

concretamente a situação fática em análise. O valor deverá ser 

depositado até o dia 10 de cada mês, em conta a ser informada nos autos 

pela genitora da criança no prazo de 5 (cinco) dias.Em relação aos 

alimentos para a genitora, verifico não ser o caso de deferimento, por ora, 

eis que necessária maior dilação probatória sobre os fatos.No caso em 

tela, revela-se necessária a realização de estudo psicossocial, a fim de se 

constatar as reais condições em que vive a criança e a situação do 

relacionamento entre as partes.Em termos de prosseguimento do feito 

DETERMINO:I. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 29 DE 

NOVEMBRO DE 2018, às 15h00min, devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus advogados;II. INTIME-SE a Equipe Interprofissional 

(Assistente Social e Psicóloga) desta Comarca para que, no prazo de 20 

dias, realize Estudo Psicossocial do caso, informando, detalhadamente, as 

condições em que se encontra a criança, a requerente e o requerido. 

Expedindo-se Carta Precatória, se necessário.III. EXPEÇA-SE carta 

precatória para CITAÇÃO do requerido e INTIME-O da presente decisão, 

bem como para que compareça à audiência de conciliação. Em caso de 

desinteresse na realização do ato, deverá apresentar manifestação neste 

sentido, nos termos do artigo 334, § 5º, do CPC;IV. Sendo infrutífera a 

conciliação fica o requerido intimado para que apresente resposta no 

prazo legal, nos termos do art. 335, caput, do CPC;V. Ciência ao Ministério 

Público.VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79613 Nr: 602-54.2018.811.0106

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACSC, NRdS, GFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Preenchidos os requisitos legais, presentes as condições da ação e 

pressupostos processuais, recebo a petição inicial. Processe-se em 

segredo de justiça (NCPC, art. 189, II), com gratuidade processual (art. 98, 

do NCPC).

Trata-se de Homologação de Alimentos Atrasados, ajuizada por Ana Clara 

Souza Costa, representada por sua genitora Nubia Ramos de Souza e 

Gilberto Feitosa Costa.

Pugna para que seja declarado em sentença o adimplemento dos alimentos 
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referente ao período de janeiro a março de 2018, realizado em favor da 

criança.

É o breve relato do necessário.

Em termos de prosseguimento do feito DETERMINO:

I. ABRA-SE vista ao Ministério Público.

II. CUMPRA-SE com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79620 Nr: 604-24.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOVV, ELdSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. DEFIRO o pedido de justiça gratuita(fl.13);II. CITE-SE o executado e 

INTIME-SE para que, nos termos do artigo 528, caput, do Código de 

Processo Civil, efetue, em três (03) dias, o pagamento das parcelas em 

atraso e daquelas que se vencerem no curso do processo, prove que já 

adimpliu o débito ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, alertando-o de 

que, caso não o faça, poderá ser decretada sua prisão civil, além de 

protestada a decisão judicial que fixou a obrigação de prestar os alimentos 

(NCPC, art. 528, §1º e § 3º);III. CUMPRA-SE expedindo o necessário;IV. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC).V. Ciência ao 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79619 Nr: 603-39.2018.811.0106

 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: SBP, CdGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita. PROCESSE-SE em segredo de 

Justiça (art. 189, II, NCPC).

II. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil. Assim, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no artigo 321 do CPC, recebo a petição inicial.

 III. Tendo em vista que a petição inicial está devidamente assinada por 

ambos os cônjuges e instruída com a certidão de casamento, DÊ-SE vista 

ao Ministério Público para manifestação.

IV. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79537 Nr: 571-34.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Leão Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joselias da Silva Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, INDEFIRO o pedido de tutela provisória.I. Considerando que 

não se pode aferir o lugar onde poderia ser encontrado o requerido, 

DEIXO de designar audiência de conciliação e DETERMINO à Serventia que 

realize busca junto aos órgãos conveniados ao TJMT. Com a obtenção de 

novo endereço, retornem os autos conclusos para designação de 

audiência de conciliação. Na impossibilidade de localização de novo 

endereço, INTIME-SE o requerente, para manifestar-se, no prazo de 10 

(dez) dias;III. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79422 Nr: 509-91.2018.811.0106

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santilia Gouveia dos Santos, João Gouveia dos Santos, 

Piedade Gouveia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Carolina Moreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA NEVES E SILVA 

PANIAGO - OAB:MT 12662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 II. Os Requerentes possuem legitimidades, por serem irmãos do falecido 

Valdivino Gouveia Leite (CPC, art. 616, inciso II), conforme documentos 

pessoais, anexos à inicial. Portanto, NOMEIO inventariante a requerente 

(irmã do flaecido) Sra. Santilia Gouveia dos Santos. INTIME-SE para 

assinatura do termo de compromisso no prazo de 05 (cinco) dias.III. No 

prazo de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou compromisso, 

deverá o inventariante apresentar as primeiras declarações, 

acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, lavrando-se termo circunstanciado em Cartório (NCPC, art. 

620);IV. REQUISITE-SE certidão negativa;V. CITEM-SE os interessados 

(cônjuge/companheiro, herdeiros e legatários mencionados na exordial), 

bem como INTIME-SE a Fazenda Pública, sendo desnecessária a intimação 

do Ministério Público; Saliente-se que a Fazenda Pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, após a vista de que trata o art. 627, deverá informar ao 

juízo, de acordo com os dados que constam de seu cadastro imobiliário, o 

valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações apresentadas 

pela inventariante (art. 629, CPC).VI. Inexistindo discordância quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, dos 

bens do espólio (CPC, arts. 633, 634 e 635), LAVRE-SE o termo de últimas 

declarações (CPC, art. 636), intimando-se o inventariante para 

prestá-las;VII. Após as últimas declarações, digam as partes, em quinze 

(15) dias, procedendo-se ao cálculo do tributo (CPC, art. 637);VIII. 

Elaborado o cálculo as partes serão ouvidas e, em seguida, a Fazenda 

Pública (CPC, art. 638);IX. Após a homologação dos cálculos e 

recolhimento dos tributos, ao Partidor para organizar o esboço da partilha 

e o respectivo auto da partilha, conforme pedidos das partes. Feito o 

esboço e o respectivo auto da partilha, devem as partes se manifestar em 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79459 Nr: 532-37.2018.811.0106

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santilia Gouveia dos Santos, João Gouveia dos Santos, 

Piedade Gouveia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA NEVES E SILVA 

PANIAGO - OAB:MT 12662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 II. Os Requerentes possuem legitimidades, por serem irmãos do falecido 

Valdivino Gouveia Leite (CPC, art. 616, inciso II), conforme documentos 

pessoais, anexos à inicial. Portanto, NOMEIO inventariante a requerente 

(irmã do flaecido) Sra. Santilia Gouveia dos Santos. INTIME-SE para 

assinatura do termo de compromisso no prazo de 05 (cinco) dias.III. No 

prazo de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou compromisso, 

deverá o inventariante apresentar as primeiras declarações, 

acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, lavrando-se termo circunstanciado em Cartório (NCPC, art. 

620);IV. REQUISITE-SE certidão negativa;V. CITEM-SE os interessados 

(cônjuge/companheiro, herdeiros e legatários mencionados na exordial), 

bem como INTIME-SE a Fazenda Pública, sendo desnecessária a intimação 

do Ministério Público; Saliente-se que a Fazenda Pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, após a vista de que trata o art. 627, deverá informar ao 

juízo, de acordo com os dados que constam de seu cadastro imobiliário, o 

valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações apresentadas 

pela inventariante (art. 629, CPC).VI. Inexistindo discordância quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, dos 

bens do espólio (CPC, arts. 633, 634 e 635), LAVRE-SE o termo de últimas 

declarações (CPC, art. 636), intimando-se o inventariante para 

prestá-las;VII. Após as últimas declarações, digam as partes, em quinze 

(15) dias, procedendo-se ao cálculo do tributo (CPC, art. 637);VIII. 

Elaborado o cálculo as partes serão ouvidas e, em seguida, a Fazenda 

Pública (CPC, art. 638);IX. Após a homologação dos cálculos e 

recolhimento dos tributos, ao Partidor para organizar o esboço da partilha 
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e o respectivo auto da partilha, conforme pedidos das partes. Feito o 

esboço e o respectivo auto da partilha, devem as partes se manifestar em 

05 (cinco) dias. Em seguida, conclusos para a homologação da partilha, 

desde que juntada a certidão negativa de dívida referente ao Imposto de 

Renda.X.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 67365 Nr: 1006-91.2007.811.0106

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Pereira de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposta por Tereza Pereira de 

Araujo em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, em que fora 

efetuado o pagamento da obrigação por parte do executado, conforme 

comprovado nos autos (fl. 134/135 e 139).

É o relato. Fundamento.

DECIDO.

Pelo que se verifica, o executado cumpriu com a sua obrigação, razão 

pela qual, deve-se extinguir o processo nos termos do artigo 924, II e 513, 

ambos do Código de Processo Civil.

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;”

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste 

Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da 

obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.”

Assim sendo, após o pagamento do valor devido, a extinção do feito é 

matéria que se impõe.

DISPOSITIVO

I. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, a teor do 

contido no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

II. EXPEÇAM-SE os respectivos alvarás para liberação dos valores em 

conta informada pela exequente às fls. 136/136-v; atentando-se para a 

resolução 68/2018 do CNJ.

IV. Após, INTIME-SE a exequente, por qualquer meio de comunicação, 

quanto à liberação da importância em seu favor (artigo 450, § 3º, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso).

 V. Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação, com as baixas de estilo.

V. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68416 Nr: 382-71.2009.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edina do Carmo Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tal instrumento tem, portanto, cunho integrativo, possuindo seus limites 

restritos ao exame da existência de omissão, contradição e obscuridade, 

podendo, somente em casos extremos, ser conferido efeito infringente ou 

modificativo, desde que resultante da análise de tais requisitos. Assim 

prevê o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º. No caso em tela, os embargantes 

opuseram os embargos a fim de modificar a sentença, sob a alegação de 

que a requerente não residia nessa comarca, bem como trabalhava em um 

restaurante na cidade de Aparecida de Goiânia/GO. Posto isso, não 

havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, a 

improcedência dos embargos é medida que se impõe. DISPOSITIVO I. 

Diante do exposto, nos termos da fundamentação, conheço os embargos 

de declaração e no mérito os REJEITO, uma vez que ausentes os 

requisitos do art. 1.022 do CPC, mantendo-se a sentença de fls. 185/188 

inalterada. II. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 69172 Nr: 348-62.2010.811.0106

 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: Euripa Candida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a conceder a aposentadoria rural 

por idade ao Sra. EURIPA CANDIDA DE OLIVEIRA, na base de um salário 

mínimo mensal para autora, assegurando-lhe o pagamento das eventuais 

parcelas vencidas e devidas desde a data do protocolamento da ação 

24.06.2010, o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, 

§§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por conseguinte, DECLARO 

resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Concedo o 

pedido de tutela urgência, por tratar-se de verba alimentar, para 

determinar ao Requerido que implante o benefício deferido, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no valor de R$ 100,00 (cem 

reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).As 

parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a partir dos 

respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da citação. A 

correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899 /81 

e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos 

do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 

20/09/2017. Os juros moratórios serão calculados de forma global para as 

parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos 

vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do 

CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um 

por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC /2002 e 161 , § 1º , do 

CTN . A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, 

alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, pela MP n. 567, de 13.05.2012, 

convertida na Lei n. 12.703 , de 07.08.2012, e legislação superveniente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76499 Nr: 927-97.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Folhate de Souza Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Instituto Nacional do Seguro 

Social–INSS, a conceder aposentadoria por invalidez a Sra. Maria Folhate 

de Souza Costa, na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o 

pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas desde a data do 

requerimento administrativo, ou seja, 18.03.2016, nos termos do art. 42, 

§1º, da Lei Federal n. 8.213/91.Tratando-se de verba de caráter alimentar, 

concedo a tutela de urgência de natureza antecipada, a fim de determinar 

ao INSS que, no prazo de 30 (trinta) dias, implante o benefício; sob pena 

de multa diária no valor de R$ 100,00 cem reais), limitada a R$ 10.000,00 

(dez mil reais).As parcelas vencidas serão acrescidas de correção 

monetária a partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a 

partir da citação.A correção monetária será aplicada em conformidade 

com a Lei n. 6.899 /81 e legislação superveniente, de acordo com o 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça 
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Federal, observados os termos do julgamento final proferido na 

Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017. Os juros moratórios 

serão calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da 

citação, e incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas 

vencidas após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na 

forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do 

CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma 

dos arts. 406 do CC /2002 e 161 , § 1º , do CTN . A partir de julho de 

2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

observado o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo art. 5º 

da Lei n. 11.960 /2009, pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 

12.703 , de 07.08.2012, e legislação superveniente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78389 Nr: 14-47.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Casciano da Silva Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a conceder a aposentadoria rural 

por idade ao Sra. Maria Casciano da Silva Rocha, na base de um salário 

mínimo mensal para autora, assegurando-lhe o pagamento das eventuais 

parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

08.11.2017, o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, 

§§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por conseguinte, DECLARO 

resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPCConcedo o 

pedido de tutela urgência, por tratar-se de verba alimentar, para 

determinar ao Requerido que implante o benefício deferido, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no valor de R$ 100,00 (cem 

reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).As 

parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a partir dos 

respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da citação. A 

correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899 /81 

e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos 

do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 

20/09/2017. Os juros moratórios serão calculados de forma global para as 

parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos 

vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do 

CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um 

por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC /2002 e 161 , § 1º , do 

CTN . A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, 

alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, pela MP n. 567, de 13.05.2012, 

convertida na Lei n. 12.703 , de 07.08.2012, e legislação superveniente.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 69671 Nr: 641-55.2016.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Moreno de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL FERTIL FERTILIZANTES EIRELLI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Schneider - 

OAB:MT0015345, LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ - OAB:20901/O, 

Leonilson Raimundo Machado - OAB:11961-A, Rony de Abreu 

Munhoz - OAB:MT-11972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da requerente, para manifestar-se quanto à 

correspondência devolvida de Ref. 61 - (mudou-se).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000139-31.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN (ADVOGADO(A))

RAFAEL CIZAN PAPPEN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo o polo ativo e polo passivo através de seus 

advogados com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 29/10/2018, às 14h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000138-46.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN (ADVOGADO(A))

SOLANGE ALINE PAPPEN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo o polo ativo e polo passivo através de seus 

advogados com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 29/10/2018, às 14h15. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000136-76.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FOSCH PAPPEN (REQUERENTE)

JULIANO RICARDO SCHAVAREN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo o polo ativo e polo passivo através de seus 

advogados com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 29/10/2018, às 14h30. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000134-09.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FOSCH PAPPEN (REQUERENTE)

JULIANO RICARDO SCHAVAREN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 30/10/2018, às 14h15. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-36.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RODRIGUES GONCALVES (REQUERENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 30/10/2018, às 14h30. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-21.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON LEE LANGUER SANTOS (REQUERENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 30/10/2018, às 14h45. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-58.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

SANDRA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 30/10/2018, às 15h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-28.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

RONI DIAS DE SOUSA (REQUERENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 30/10/2018, às 15h15. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-13.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

CLAUDIANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 30/10/2018, às 15h30. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-95.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON GOMES LUNA (REQUERENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 30/10/2018, às 15h45. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000159-22.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DE SOUZA KREBS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 30/10/2018, às 16h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66189 Nr: 3118-42.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Wilson Anjo Réa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifico que a hipótese dos autos embasa-se na previsão contida no 

artigo 357, inciso V do Código de Processo Civil, dada a impossibilidade de 

conciliação entre as partes ref:10. Impõe-se reconhecer que se 

encontram presentes as condições da ação e a regularidade processual, 

de modo que dou o feito por saneado.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de novembro de 

2018, às 17h00min, devendo as partes ser intimadas juntamente com seus 

respectivos advogados, para comparecerem na audiência designada, 

acompanhadas de suas testemunhas previamente arroladas, ambos 

requerente e requerido, terá o prazo de até 10 (dez) dias antes da data 

designada para audiência, para arrolar suas testemunhas, as quais 

deverão comparecer independente de intimação, ou, caso pretendam, que 

formulem requerimento neste sentido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 20 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64256 Nr: 2310-37.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza Rosângela Cervigni Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE TEODORO PORTO - 

OAB:22820/O, Gabriele Cervigni Martins - OAB:21768/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Gabriel Silva França - 

OAB:MT/19363

 INTIMAÇÃO DAS ADVOGADAS DA PARTE AUTORA DRª Aline Teodoro 

Porto - OAB:22820/O e Drª Gabriele Cervigni Martins - OAB:21768/O para 

que, apresente a Impugnação à Contestação de Ref: 26 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67045 Nr: 321-59.2018.811.0022

 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: LAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFXM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA Dr. João Faustino Neto 

- OAB:MT/10.364-A para que no prazo legal, apreesente a Impugnação à 

Contestação de Ref: 27.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71363 Nr: 2056-30.2018.811.0022

 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: IBdS, JRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isia Maria de Faria - 

OAB:MT/7130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) PATRONO (A) DOS REQUERENTES, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste aos autos acerca da Certidão 

Negativa da Sra. Oficiala de Justiça de Ref: 15.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42608 Nr: 864-38.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joao Severino da Conceiçao

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu João Severino da 

Conceição.Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48395 Nr: 114-65.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonildo Raimundo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 INTIMAÇÃO DO(A) PATRONO(A) DO DENUNCIADO, para que no prazo 

legal, apresente as contrarrazões ao recurso de apelação de Ref 185.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49928 Nr: 572-82.2015.811.0022

 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: Galvani Indústria Comércio e Serviços Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Euclides Mosselin Garcia, Leila 

Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9123/O, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:9993, ROGÉRIO 

BERGONSO MOREIRA DA SILVA - OAB:182961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de habilitação de crédito 

formulado pelo autor.Condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre 

o valor da causa atualizado, com fulcro no artigo 85 do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, e adotadas as providências 

necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 01 de outubro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48638 Nr: 175-23.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Donizete de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o réu MÁRCIO DONIZETE DE OLIVEIRA, já devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei 

10.826/03.(...) Desta forma, considerando a pena aplicada ao réu e este 

ser tecnicamente primário, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “c”, 

do Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME ABERTO para o 

cumprimento da pena privativa de liberdade.Tendo em vista a presença, no 

caso em tela, dos pressupostos autorizadores da substituição da pena 

privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme dispõe o artigo 

44 e incisos I, II e III, do Código Penal, substituo a pena privativa de 

liberdade aplicada por uma restritiva de direito, segundo a diretriz do §2º, 
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do artigo 44, do Código Penal, sendo esta definida no momento da 

execução da pena.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68527 Nr: 890-60.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaias da Conceição Dias, Ed Carlos Melo 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado expedido, emitir a guia pelo Sistema de 

Diligência no site www.tjmt.jus.br, tendo em vista que o endereço na guia 

enviada está constando Fazenda Pedra Preta, endereço adverso da inicial 

que consta como Fazenda Nova Esperança, Zona Rural, Pedra Preta/MT, 

para citaçao do Executado Ed Carlos. Em caso de não constar o endereço 

na Planilha de Zoneamento, comunico que seja contactado a Central de 

Mandado desta Comarca, para dirimir as dúvidas, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53315 Nr: 223-45.2016.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávia Batista do Nascimento, MBdNO, CDBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Misael da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Misael da Silva Oliveira Filiação: , 

brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua André Passos Amorim, Nº 01, 

Bairro: João de Barro, Cidade: Pedra Preta-MT

Valor das Custas Processuais:413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos).

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:Vanessa M. Lemos Pereira

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-39.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA CRUZ DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1000123-39.2017.8.11.0022 Valor da causa: 

$37,480.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: NILDA CRUZ DA SILVA Endereço: AVENIDA JOSE B. DA SILVA, 

39, QD. 104, INDEFINIDO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 Senhor(a): Fica o Patrono do Promovente devidamente 

intimado, para que no prazo legal apresente impugnação a contestação. 

PEDRA PRETA, 2 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 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

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela 

Defesa do acusado Vandelei Marcelo de Lima, alegando, em suma, que 

não estão presentes os requisitos do art. 312 e art. 313 do Código de 

Processo Penal, bem como requer autorização para que o filho do réu 

possa comparecer na Penitenciária acompanhada da convivente do 

acusado.

Instado a se pronunciar o representante do Ministério Público se 

manifestou de forma contrária ao pedido de revogação de prisão, 

alegando em síntese, que estão presentes os requisitos mantenedores da 

segregação cautelar, conforme determina o art. 312 e art. 313 do CPP; 

ademais também opinou pelo indeferimento da autorização para que a 

convivente do Sr. Vandelei acompanhe o seu filho na Penitenciária, em 

razão de não ser a representante legal do menor.

É o necessário. Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que o réu teve a prisão em flagrante delito 

convertida em custódia preventiva no dia 30/05/2018, após denúncia 

anônima que levaram ao acusado como um dos supostos interessados no 

duplo homicídio em questão.

Após criteriosa análise dos autos verifico que subsistem os requisitos 

para manutenção da segregação preventiva do increpado.

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos 

requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti - representado pela 

prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum 

libertatis – representado por uma das hipóteses à seguir: a) garantia da 
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ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da 

aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das 

hipóteses previstas no art. 313 do CPP (NR).

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais suso 

mencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai 

haver comprovação da materialidade delitiva e indícios suficientes de 

autoria, notadamente diante do depoimento da testemunha Jean Eduardo 

da Silva, bem como indícios encontrados no celular do acusado, de que 

este teria ligação com os corréus e diversas fotos de pessoas com 

passagem pela polícia (alguns até foram vítimas de homicídio nesta urbe).

Ademais, depreende-se dos relatos do inquérito policial que pairam 

veementes elementos de convicção de que o acusado restaria envolvido 

no duplo homicídio investigado nos autos, crime este que foi cometido de 

forma a não dar chance de defesa para as vítimas, demonstrando a 

gravidade do delito e atingindo assim a ordem pública local, sendo este um 

dos requisitos do art. 312, do CPP.

Envereda-se por esse talho, a exegese do egrégio Sodalício do Estado da 

Bahia, verbis:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INC. IV, DO 

CP). RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSIVEL A DEFESA DA 

VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 18/07/2017, SOB O 

FUNDAMENTO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE 

CONCRETO DO CRIME. FRATRICÍDIO. – NÃO CONFIGURADO O 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NO DECRETO PREVENTIVO. – Não 

obstante o decreto preventivo esteja fundamentado de forma sucinta, a 

medida cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, em face da 

gravidade concreta do crime praticado (homicídio qualificado); bem como 

pela periculosidade da conduta do agente, demonstrada ao provocar a 

morte do irmão, quando lhe desferiu três golpes fatais de faca, de forma 

inesperada, sem dá chance de defesa, decorrente de uma discussão fútil 

ou banal, por ter sido o acusado chamado de corno pela vítima, o que 

demonstra desprezo pela vida do semelhante. - Além disso, importa frisar 

a repercussão social de crime contra a vida, que gera um sentimento de 

impunidade e de insegurança, se o acusado for solto; ainda mais quando 

crime de homicídio é cometido contra uma pessoa do próprio sangue - 

fratricídio -, o que evidencia a necessidade de acautelar o meio social. – 

INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE 

PRAZO PARA INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. - Na hipótese, o 

magistrado tem envidado os esforços necessários para o bom andamento 

dos autos, tendo informado que o processo se encontra pendente de 

cumprimento de carta precatória citatório do acusado, que está custodiado 

em outra comarca, para, assim, dar continuidade aos procedimentos 

processuais necessários para início da instrução criminal. - Trata-se, 

portanto, de feito complexo diante da necessidade de expedição de carta 

precatória, de modo que a espera de, aproximadamente, 05 (cinco) meses 

entre a data da prisão e o início da instrução criminal, como apontado pela 

defesa, se mostra ainda razoável, diante da peculiaridade do caso 

concreto. – INADMISSÍVEL O ACOLHIMENTO DA TESE DE 

DESNECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR DECORRENTE DOS 

PREDICATIVOS FAVORÁVEIS DO AGENTE. No caso concreto, o decreto 

preventivo está devidamente justificado, de forma que as circunstâncias 

subjetivas favoráveis apontadas não desnaturam a medida constritiva, 

pois as mesmas são elementos secundários que, isoladamente, não 

alteram a periculosidade da conduta do agente no cometimento do crime. 

Precedentes do STF. – HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. 

( C l a s s e :  H a b e a s  C o r p u s , N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

0025033-84.2017.8.05.0000, Relator(a): Jefferson Alves de Assis, 

Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 05/03/2018 ) 

(grifo nosso).

Ademais, verifica-se que a pena imposta ao delito imputado ao acusado é 

compatível com o disposto no art. 313, I, do CPP.

Assim, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias 

ensejadoras da custódia cautelar, deve ser mantida a prisão preventiva do 

acusado, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de 

Processo Penal, como garantia da ordem pública.

Diante de tais considerações, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva formulado em favor de VANDELEI MARCELO DE LIMA.

Com relação ao pedido de autorização para a convivente do réu Vandelei 

Marcelo Lima acompanhar o filho do acusado na Penitenciária, determino a 

intimação da Defesa do réu para comprovar que a Sra. Julia de Andrade 

Vilacha possui a guarda do menor, no prazo de 10 (dez) dias.

Ademais, nota-se que testemunhas de Defesa dos réus Ronicleiton 

Maximo Pereira, Douglas Diego Borges e Fabien Douglas da Silva não 

foram encontradas, conforme certidão à fl. 823; deste modo, intime-se as 

partes para manifestarem o que entenderem de direito.

Intime-se. Notifique-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 129595 Nr: 4164-82.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Vinicius Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Ferreira Martins 

Camargo - OAB:12586/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para proceder a 

intimação do Acusado, por meio de sua advogada, para apresentação de 

memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 98971 Nr: 1446-83.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Joacy Rondon de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldir Caldas Rodrigues - 

OAB:6591

 INTIMANDO o defensor do reeducando para requerer o quê de direito, 

bem como para manifestar sobre o cálculo de pena efetuado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 132088 Nr: 713-15.2017.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Rondon da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Viana Ribeiro - 

Procuradora Federal - OAB:2139167Matric

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará referente aos COREJ, 

juntado nos autos, faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar 

impugnação ou recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no 

prazo de 02 (dois) dias uteis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107372 Nr: 942-43.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarina Elena do Carmo

 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: Bruno Beger Uchôa - OAB:0

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará referente aos COREJ, 

juntado nos autos, faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar 

impugnação ou recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no 

prazo de 02 (dois) dias uteis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 131722 Nr: 597-09.2017.811.0028

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelma Lourença Ferreira Gomes
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O, Marcos Estrela Silveira - OAB:18.284/O -MT

 Intimar da juntada de ofício de ref.56

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163097 Nr: 5281-40.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Maria de Cristo

 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. 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 ao autor 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.Designo a audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para 

o dia 28 de Fevereiro de 2019, às 16h00min.Intime-se a parte autora para 

indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104028 Nr: 3094-98.2014.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gislaine de Arruda Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Pereira 

Cardoso Zandonadi - Procuradora Federal - OAB:5319/MT

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará referente aos COREJ, 

juntado nos autos, faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar 

impugnação ou recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no 

prazo de 02 (dois) dias uteis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 

do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 133364 Nr: 1294-30.2017.811.0028

 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: José Marciano da Silva, Adaci Conceição Miranda da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar juntada da Carta Precatória de 

ref.22

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 126382 Nr: 2878-69.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estefany Daiany Alves Lima

 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: WESLEY LAVOISIER DE 

BARROS NASCIMENTO - OAB:

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará referente aos COREJ, 

juntado nos autos, faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar 

impugnação ou recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no 

prazo de 02 (dois) dias uteis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115980 Nr: 3225-39.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilio Manoel Salvador da Cunha

 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: Luciana Cristina Pereira 

Cardoso Zandonadi - Procuradora Federal - OAB:5319/MT

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará referente aos COREJ, 

juntado nos autos, faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar 

impugnação ou recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no 

prazo de 02 (dois) dias uteis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 

do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 8096 Nr: 904-17.2004.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José David Meira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:

 Intimar o advogado da parte ré para tomar ciencia dos termos da 

sentença conforme folhas 198/198v dos autos. Transcrição da parte final: 

"...Considerando que o delito do art. 299 do Código Penal, resta prescrito, 

ex vi o art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso IV, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade do acusado JOSÉ DAVID 

MEIRE DOS SANTOS.

Notifique-se. Intime-se.

Com a preclusão deste decisum, remeta-se os autos ao arquivo, com as 

baixas e anotações de praxe.

Às providências.'

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 56936 Nr: 788-98.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pinto de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros - 

Procuradora Federal - OAB:26884/DF

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará referente aos COREJ, 
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juntado nos autos, faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar 

impugnação ou recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no 

prazo de 02 (dois) dias uteis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123062 Nr: 1792-63.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDRIELE MARIA DE ARRUDA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA ESTEFAN DE 

ALMEIDA - OAB:

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará referente aos COREJ, 

juntado nos autos, faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar 

impugnação ou recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no 

prazo de 02 (dois) dias uteis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 

do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157700 Nr: 3251-32.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Edir de Arruda Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora da juntada de referência 13

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 109544 Nr: 1471-62.2015.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catia Cilene Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Alencar Silva - 

OAB:7359/MT, Maria José Barbosa Ferreira - OAB:15.943/MT, 

Thiago Alencar Silva Abrão de Oliveiera - OAB:10113/MT

 Certifico que, a servidora responsável pela sala de depósito de bens 

apreendidos deste Juízo, procedeu a busca e localizou o documento de 

cédula de identidade da Sra. Catia Cilene Siqueira, sob nº 0726867-0 

SSP/MT, sendo de responsabilidade da Central de Adminstração o controle 

e entrega dos bens apreendidos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 121915 Nr: 1490-34.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE DA GUIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE TAISE CAMPANELLI 

OHARA - OAB:11914

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará referente aos COREJ, 

juntado nos autos, faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar 

impugnação ou recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no 

prazo de 02 (dois) dias uteis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115980 Nr: 3225-39.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilio Manoel Salvador da Cunha

 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: Luciana Cristina Pereira 

Cardoso Zandonadi - Procuradora Federal - OAB:5319/MT

 CÓDIGO: 115980

DECISÃO

VISTOS,

Considerando o art. 496 §3° do CPC:

 Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito 

senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o 

proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

 I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e 

fundações de direito público;

Deste modo, considerando que por meros cálculos aritméticos pode-se 

observar que o valor é inferior ao previsto no art. 496, 3º, I do CPC, 

indefiro o pedido de ref. 68. Certifique quanto ao transito em julgado da 

sentença, após, Cite-se o executado para, querendo impugnar à 

execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123062 Nr: 1792-63.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDRIELE MARIA DE ARRUDA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA ESTEFAN DE 

ALMEIDA - OAB:

 CÓDIGO: 123062

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo, impugnar à execução, no prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104028 Nr: 3094-98.2014.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gislaine de Arruda Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Pereira 

Cardoso Zandonadi - Procuradora Federal - OAB:5319/MT

 CÓDIGO: 104028

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo, impugnar à execução, no prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 132088 Nr: 713-15.2017.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Rondon da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Viana Ribeiro - 

Procuradora Federal - OAB:2139167Matric

 Intimar as partes acerca do transito em julgado conforme ref.26, bem 

como para requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123062 Nr: 1792-63.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDRIELE MARIA DE ARRUDA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA ESTEFAN DE 

ALMEIDA - OAB:

 VISTOS,

Designo a audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 24 

de maio de 2017, às 16h30min.

Intime-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 132088 Nr: 713-15.2017.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Rondon da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Viana Ribeiro - 

Procuradora Federal - OAB:2139167Matric

 CÓDIGO: 132088

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 98272 Nr: 1171-37.2014.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ DIONÍSIO DE ARRUDA, LAURINEI 

VICENTE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Crema da Rocha - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL CLAUDIO BRANDÃO - 

OAB:19145/O

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público em face de 

JUAREZ DIONÍSIO DE ARRUDA e LAURINEI VICENTE DE ARRUDA, 

dando-os como incursos nos crimes previstos no art. 168, §1º, inciso III e 

art. 299, ambos do Código Penal.

Compulsando os autos denoto os Ofícios encaminhados pela 7ª Vara 

Criminal da Justiça Federal de Mato Grosso solicitando apreciação de 

hipótese de declínio de competência, tendo em vista a existência de 

Inquérito Policial instaurado pela Delegacia de Polícia Federal em Mato 

Grosso (IPL 066/2014), distribuído sob o nº 256-46.2017.4.01.3600, sobre 

os mesmos fatos apurados na presente ação penal.

Instado, o Ministério Público pugnou pela declaração da incompetência 

material da Justiça Comum Estadual em processar a presente demanda, 

com a consequente remessa dos presentes autos à Justiça Federal.

 Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Depreende-se dos autos, que os acusados praticaram os fatos na 

qualidade de Diretor Presidente e Diretor Administrativo-Financeiro da 

Cooperativa Agroindustrial de Agricultura Familiar da Comunidade Rodeio – 

COAFRO, celebraram contrato de financiamento junto à Companhia 

Nacional de Abastecimento (CONAB), empresa pública federal, mediante 

uso de documento falso.

No caso de crime cometido em prejuízo de órgão da administração indireta 

da União, o art. 109, inc. IV, da Constituição Federal prevê que a 

competência para processar e julgar refiro delito é da Justiça Federal:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

(...)

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de 

bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas 

ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a 

competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;

Destarte, reconheço a incompetência da Justiça Estadual; por 

conseguinte, declino da competência para processar o presente feito, pelo 

que determino o encaminhamento dos autos à Justiça Federal.

Procedam-se as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às urgentes providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 114476 Nr: 2831-32.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Felipe Gomes de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493

 INTIMAR o advogado da parte ré, para no prazo legal apresentar as 

ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 103486 Nr: 2953-79.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vituriano de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 CÓDIGO: 103486

DESPACHO

Vistos,

Considerando que devidamente intimado sobre o depósito realizado pelo 

requerido, o autor em nada manifestou, tem-se a aceitação tácita do valor, 

deste modo, expeça(m)-se o(s) competente(s) alvará(s) para 

levantamento dos valores, atentando-se a secretaria aos poderes 

aferidos pela(s) parte(s) ao seu patrono bem o prazo de dois dias úteis 

após o decurso do prazo de recurso, nos termos do Provimento 68 do 

CNJ.

Após, decorrido o prazo de 10 (dez) dias e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158472 Nr: 3560-53.2018.811.0028

 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: Lucia Alves Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domani Distribuidora de Veículos LTDA, FCA 

Fiat Chrysler Automoveis Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Silva e Souza - 

OAB:7216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:11405/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da juntada de ref.26/27

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 44175 Nr: 977-13.2009.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvaldo José Bernardino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Pereira 

Cardoso Zandonadi - Procuradora Federal - OAB:5319/MT

 Certifico que, o processo voltou a tramitar de forma eletrônica em 

01/03/2018.

Certifico ainda, que conforme certidão lançada no dia 04/08/2017 os autos 

foram remetidos com carga a procuradoria federal de forma física, 

voltando com o carimbo da procuradoria no verso da mesma certidão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 98272 Nr: 1171-37.2014.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ DIONÍSIO DE ARRUDA, LAURINEI 

VICENTE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Crema da Rocha - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL CLAUDIO BRANDÃO - 

OAB:19145/O

 Intimar advogados dos denunciados da decisão de ref.135

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000522-50.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO MANOEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 06 de 

Novembro de 2018, às 13:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-09.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA MARIA PRADO DE SOUZA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 06 de 

Novembro de 2018, às 13:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011322-18.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DA CRUZ E SILVA (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-09.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA MARIA PRADO DE SOUZA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 06 de 

Novembro de 2018, às 13:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-07.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

JOAO BUENO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013420-73.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MATIAS DE ARAUJO BASTOS (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 06 de 

Novembro de 2018, às 13:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018746-48.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para audiência no dia 12 de novembro de 2018 as 

13:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR JOSE FIALHO (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 06 de 

Novembro de 2018, às 13:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018789-82.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO LIBANIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para audiência no dia 12 de novembro de 2018 as 

14:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018750-85.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA AVELINA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para audiência no dia 12 de novembro de 2018 as 

14:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018804-51.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LUCINDA MARIA DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para audiência no dia 12 de novembro de 2018 as 

14:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

BENEDITO CASSIO DO PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 06 de 

Novembro de 2018, às 13:50 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012737-36.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA (ADVOGADO(A))

ANTONIO HELIO DE ALMEIDA LOBO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 06 de 

Novembro de 2018, às 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014164-68.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANA ROSA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 12 de novembro de 2018 as 

14:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-95.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

JOANDERSON DEUSE PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 06 de 

Novembro de 2018, às 14:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-55.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

CRISTIANE APARECIDA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 06 de 

Novembro de 2018, às 14:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018601-89.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SOBRINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para audiência no dia 12 de novembro de 2018 as 

14:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-92.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO GUIA RODRIGUES (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 06 de 

Novembro de 2018, às 14:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-69.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

DULCE MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 06 de 

Novembro de 2018, às 14:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011419-18.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

PAULINA GONCALINA DE ARRUDA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-53.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

EDI LAURA LEMES DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 06 de 

Novembro de 2018, às 14:50 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018366-25.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

MARCELINA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012592-14.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

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 POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012592-14.2016.8.11.0028. REQUERENTE: MANOEL JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, 

acostado aos autos, cujo valor foi depositado na conta do(a) patrono(a) 

da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento realizado 

pela requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, 

para que produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 

924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012592-14.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

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 POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012592-14.2016.8.11.0028. REQUERENTE: MANOEL JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, 

acostado aos autos, cujo valor foi depositado na conta do(a) patrono(a) 

da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento realizado 

pela requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, 

para que produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 

924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012307-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

RENATO AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012307-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

RENATO AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-45.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS E SILVA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 06 de 

Novembro de 2018, às 15:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013656-25.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARQUES FERNANDO (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

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 POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013656-25.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 35.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, CONTRATOS DE CONSUMO, FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: REQUERENTE: PEDRO MARQUES 

FERNANDO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. As partes compuseram acordo extrajudicial datado 

10/07/2017, acostado aos autos, cujos valores serão depositados na 

conta do(a) patrono(a) do requerente no prazo de 15 dias do protocolo da 

minuta. Decorrido o prazo determinado no termo de acordo extrajudicial, 

não houve manifestação da parte requerente. Entendo estarem cumpridas 

as obrigações estipuladas. A extinção da presente demanda, é a medida 

que se impõe. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, 

para que produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do 

CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013656-25.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARQUES FERNANDO (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

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 POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013656-25.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 35.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, CONTRATOS DE CONSUMO, FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: REQUERENTE: PEDRO MARQUES 

FERNANDO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. As partes compuseram acordo extrajudicial datado 

10/07/2017, acostado aos autos, cujos valores serão depositados na 

conta do(a) patrono(a) do requerente no prazo de 15 dias do protocolo da 

minuta. Decorrido o prazo determinado no termo de acordo extrajudicial, 

não houve manifestação da parte requerente. Entendo estarem cumpridas 

as obrigações estipuladas. A extinção da presente demanda, é a medida 

que se impõe. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, 

para que produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do 

CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012191-78.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

FABIO MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 
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estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-05.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO FONSECA (ADVOGADO(A))

WENDER DE MENEZES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 06 de 

Novembro de 2018, às 15:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012908-90.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MILITINO DA SILVA (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte 

requerente protocolou pedido de desistência da presente ação. Ante o 

exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a extinção do processo sem 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem 

custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 

55, ambos da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012908-90.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MILITINO DA SILVA (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte 

requerente protocolou pedido de desistência da presente ação. Ante o 

exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a extinção do processo sem 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem 

custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 

55, ambos da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011187-06.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARCELINA HERASME DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013541-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DAMASCENO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte 

requerente protocolou pedido de desistência da presente ação. Ante o 

exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a extinção do processo sem 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem 

custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 

55, ambos da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012431-67.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BATILDE LEMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-85.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

JONATHAN PICAGEWICZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 06 de 

Novembro de 2018, às 15:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014405-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ROSELAINE CRISTINA PROENCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 12 de novembro de 2018 as 

15:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-62.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

CASSIO ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 06 de 

Novembro de 2018, às 15:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012431-67.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BATILDE LEMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013904-88.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FRANCISCA MARQUES DA COSTA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013904-88.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FRANCISCA MARQUES DA COSTA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012889-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIA PETRONILHA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012431-67.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BATILDE LEMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 055/2018 – DF

 O Dr. Daniel de Sousa Campos, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro desta 

Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO a alteração dos itens 2.2.1 e 2.2.1.1 da CNGCE, feita pelo 

Provimento nº 008/2012-CGJ;

CONSIDERANDO que compete apenas o Juiz Diretor do Foro, em razão 

das peculiaridades da Comarca, regulamentar o horário de funcionamento 

dos Serviços Notariais e de Registro;

CONSIDERANDO o Oficio 40/2018-CX, que solicita a autorização para se 

ausenta da Serventia, em caráter excepcional solicita que o 

funcionamento da Serventia seja das 13h00 a 17h00, entre os dias 04 á 

10 de outubro de 2018.

R E S O L V E:

FIXAR o expediente do 2º Registro Civil e Tabelionato de Notas de São 

Jose do Xingu/MT, no horário compreendido entre as 13h e 17h (horário 

oficial de Mato Grosso), no período de 04 a 10 de outubro do presente 

ano. A presente entra em vigor a partir da publicação.

P. R. encaminhando cópia a Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste 

Estado.

Porto Alegre do Norte/MT, 02 de outubro de 2018.

Daniel de Sousa Campos Juiz de Direito e Diretor do Foro
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1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000544-78.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO (ADVOGADO(A))

SIRIO LORSCHEITER (AUTOR(A))

KERLY JOANA CARBONERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000544-78.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): SIRIO LORSCHEITER RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero o 

seguinte: 1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT 

n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos formulados. Consigno que 

os honorários periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 

de outubro de 2014 do Conselho da Justiça Federal. Arbitro os honorários 

periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos termos da Resolução 

supra mencionada. 2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 

2018, às 11h15min, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, 

QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as partes para que, 

querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e 

formulem quesitos adicionais. 4- O laudo pericial deverá ser apresentado 

após 30 (trinta) dias da data de intimação do perito, salvo se recusar o 

encargo, que deverá responder os quesitos já apresentados pelas partes. 

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

agendados. 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as 

partes no prazo comum de 10 (dez) dias. 7. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado. São quesitos do juízo: A. Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho? B. Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante? C. É possível fixar com 

certa segurança a presença da incapacidade a partir de que data? D. Qual 

o grau de redução da capacidade laborativa? E. A doença/deficiência 

física é temporária ou permanente? F. Caso a doença/deficiência seja 

temporária é possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros 

esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga necessário para 

esclarecer sobre a doença da requerente? 08. Após, venham conclusos 

para designação de audiência de instrução e julgamento, se necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000547-33.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CORACY ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000547-33.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): CORACY ALVES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero 

o seguinte: 1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT 

n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos formulados. Consigno que 

os honorários periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 

de outubro de 2014 do Conselho da Justiça Federal. Arbitro os honorários 

periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos termos da Resolução 

supra mencionada. 2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 

2018, às 11h15min, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, 

QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as partes para que, 

querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e 

formulem quesitos adicionais. 4- O laudo pericial deverá ser apresentado 

após 30 (trinta) dias da data de intimação do perito, salvo se recusar o 

encargo, que deverá responder os quesitos já apresentados pelas partes. 

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

agendados. 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as 

partes no prazo comum de 10 (dez) dias. 7. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado. São quesitos do juízo: A. Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho? B. Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante? C. É possível fixar com 

certa segurança a presença da incapacidade a partir de que data? D. Qual 

o grau de redução da capacidade laborativa? E. A doença/deficiência 

física é temporária ou permanente? F. Caso a doença/deficiência seja 

temporária é possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros 

esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga necessário para 

esclarecer sobre a doença da requerente? 08. Após, venham conclusos 

para designação de audiência de instrução e julgamento, se necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000549-03.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES (ADVOGADO(A))

SAMUEL FIRMINO FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000549-03.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): SAMUEL FIRMINO FERREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero 

o seguinte: 1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT 

n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos formulados. Consigno que 

os honorários periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 

de outubro de 2014 do Conselho da Justiça Federal. Arbitro os honorários 

periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos termos da Resolução 

supra mencionada. 2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 

2018, às 11h15min, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, 

QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as partes para que, 

querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e 

formulem quesitos adicionais. 4- O laudo pericial deverá ser apresentado 

após 30 (trinta) dias da data de intimação do perito, salvo se recusar o 

encargo, que deverá responder os quesitos já apresentados pelas partes. 

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

agendados. 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as 

partes no prazo comum de 10 (dez) dias. 7. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado. São quesitos do juízo: A. Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho? B. Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante? C. É possível fixar com 

certa segurança a presença da incapacidade a partir de que data? D. Qual 

o grau de redução da capacidade laborativa? E. A doença/deficiência 

física é temporária ou permanente? F. Caso a doença/deficiência seja 

temporária é possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros 

esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga necessário para 

esclarecer sobre a doença da requerente? 08. Após, venham conclusos 

para designação de audiência de instrução e julgamento, se necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000630-49.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA (ADVOGADO(A))

LUZIMAR SOUZA SILVA (AUTOR(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000630-49.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): LUZIMAR SOUZA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero 

o seguinte: 1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT 

n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos formulados. Consigno que 

os honorários periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 

de outubro de 2014 do Conselho da Justiça Federal. Arbitro os honorários 

periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos termos da Resolução 
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supra mencionada. 2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 

2018, às 11h15min, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, 

QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as partes para que, 

querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e 

formulem quesitos adicionais. 4- O laudo pericial deverá ser apresentado 

após 30 (trinta) dias da data de intimação do perito, salvo se recusar o 

encargo, que deverá responder os quesitos já apresentados pelas partes. 

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

agendados. 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as 

partes no prazo comum de 10 (dez) dias. 7. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado. São quesitos do juízo: A. Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho? B. Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante? C. É possível fixar com 

certa segurança a presença da incapacidade a partir de que data? D. Qual 

o grau de redução da capacidade laborativa? E. A doença/deficiência 

física é temporária ou permanente? F. Caso a doença/deficiência seja 

temporária é possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros 

esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga necessário para 

esclarecer sobre a doença da requerente? 08. Após, venham conclusos 

para designação de audiência de instrução e julgamento, se necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000757-84.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINA DA SILVA VANDERLEY (REQUERENTE)

NALVA ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000757-84.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: OSVALDINA DA SILVA VANDERLEY REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tendo em vista a 

necessidade de prova pericial, delibero o seguinte: 1 - Nomeio o DOUTOR 

MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT n.º 4939, a qual deverá responder 

aos quesitos formulados. Consigno que os honorários periciais serão 

pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Arbitro os honorários periciais em R$ 

400,00(quatrocentos reais), nos termos da Resolução supra mencionada. 

2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 2018, às 11h15min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, 

LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no 

prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem 

quesitos adicionais. 4- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 

(trinta) dias da data de intimação do perito, salvo se recusar o encargo, 

que deverá responder os quesitos já apresentados pelas partes. 5 – 

INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local agendados. 

6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias. 7. Não havendo manifestação, expeça-se 

o necessário para que seja levantado o valor em benefício do perito 

nomeado. São quesitos do juízo: A. Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho? B. Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante? C. É possível fixar com 

certa segurança a presença da incapacidade a partir de que data? D. Qual 

o grau de redução da capacidade laborativa? E. A doença/deficiência 

física é temporária ou permanente? F. Caso a doença/deficiência seja 

temporária é possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros 

esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga necessário para 

esclarecer sobre a doença da requerente? 08. Após, venham conclusos 

para designação de audiência de instrução e julgamento, se necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000254-63.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER (ADVOGADO(A))

ELZIOMAR GRACIANO ROSA (AUTOR(A))

MARIA LUCIA VIANA SALES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000254-63.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ELZIOMAR GRACIANO ROSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero 

o seguinte: 1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT 

n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos formulados. Consigno que 

os honorários periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 

de outubro de 2014 do Conselho da Justiça Federal. Arbitro os honorários 

periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos termos da Resolução 

supra mencionada. 2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 

2018, às 11h15min, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, 

QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as partes para que, 

querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e 

formulem quesitos adicionais. 4- O laudo pericial deverá ser apresentado 

após 30 (trinta) dias da data de intimação do perito, salvo se recusar o 

encargo, que deverá responder os quesitos já apresentados pelas partes. 

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

agendados. 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as 

partes no prazo comum de 10 (dez) dias. 7. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado. São quesitos do juízo: A. Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho? B. Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante? C. É possível fixar com 

certa segurança a presença da incapacidade a partir de que data? D. Qual 

o grau de redução da capacidade laborativa? E. A doença/deficiência 

física é temporária ou permanente? F. Caso a doença/deficiência seja 

temporária é possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros 

esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga necessário para 

esclarecer sobre a doença da requerente? 08. Após, venham conclusos 

para designação de audiência de instrução e julgamento, se necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000309-14.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA (ADVOGADO(A))

MARIA LOPES RIBEIRO MACHADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000309-14.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA LOPES RIBEIRO MACHADO RÉU: INSS - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tendo em vista a necessidade de prova 

pericial, delibero o seguinte: 1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI 

PERINI– CRM/MT n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos 

formulados. Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos 

da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), 

nos termos da Resolução supra mencionada. 2 - Agenda-se a perícia para 

o dia 26 de outubro de 2018, às 11h15min, A SER REALIZADA NA SEDE 

DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), 

NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as 

partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem 

assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais. 4- O laudo pericial 

deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de intimação do 

perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os quesitos já 

apresentados pelas partes. 5 – INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento na data e local agendados. 6- Elaborado o laudo e 

encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) 

dias. 7. Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que 

seja levantado o valor em benefício do perito nomeado. São quesitos do 

juízo: A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho? B. Em caso positivo, qual o estado mórbido 

incapacitante? C. É possível fixar com certa segurança a presença da 

incapacidade a partir de que data? D. Qual o grau de redução da 

capacidade laborativa? E. A doença/deficiência física é temporária ou 

permanente? F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à 

recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos técnicos o 

médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a doença da 

requerente? 08. Após, venham conclusos para designação de audiência 
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de instrução e julgamento, se necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000219-06.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE GONZAGA DE SA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000219-06.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): JOSE GONZAGA DE SA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero 

o seguinte: 1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT 

n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos formulados. Consigno que 

os honorários periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 

de outubro de 2014 do Conselho da Justiça Federal. Arbitro os honorários 

periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos termos da Resolução 

supra mencionada. 2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 

2018, às 12h15min, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, 

QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as partes para que, 

querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e 

formulem quesitos adicionais. 4- O laudo pericial deverá ser apresentado 

após 30 (trinta) dias da data de intimação do perito, salvo se recusar o 

encargo, que deverá responder os quesitos já apresentados pelas partes. 

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

agendados. 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as 

partes no prazo comum de 10 (dez) dias. 7. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado. São quesitos do juízo: A. Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho? B. Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante? C. É possível fixar com 

certa segurança a presença da incapacidade a partir de que data? D. Qual 

o grau de redução da capacidade laborativa? E. A doença/deficiência 

física é temporária ou permanente? F. Caso a doença/deficiência seja 

temporária é possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros 

esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga necessário para 

esclarecer sobre a doença da requerente? 08. Após, venham conclusos 

para designação de audiência de instrução e julgamento, se necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000403-59.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA LIMA MEDEIROS (REQUERENTE)

NALVA ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000403-59.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: CLAUDIA MARIA LIMA MEDEIROS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tendo em vista a necessidade de prova 

pericial, delibero o seguinte: 1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI 

PERINI– CRM/MT n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos 

formulados. Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos 

da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), 

nos termos da Resolução supra mencionada. 2 - Agenda-se a perícia para 

o dia 26 de outubro de 2018, às 12h15min, A SER REALIZADA NA SEDE 

DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), 

NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as 

partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem 

assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais. 4- O laudo pericial 

deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de intimação do 

perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os quesitos já 

apresentados pelas partes. 5 – INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento na data e local agendados. 6- Elaborado o laudo e 

encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) 

dias. 7. Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que 

seja levantado o valor em benefício do perito nomeado. São quesitos do 

juízo: A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho? B. Em caso positivo, qual o estado mórbido 

incapacitante? C. É possível fixar com certa segurança a presença da 

incapacidade a partir de que data? D. Qual o grau de redução da 

capacidade laborativa? E. A doença/deficiência física é temporária ou 

permanente? F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à 

recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos técnicos o 

médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a doença da 

requerente? 08. Após, venham conclusos para designação de audiência 

de instrução e julgamento, se necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000051-04.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO (ADVOGADO(A))

ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000051-04.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tendo em vista a 

necessidade de prova pericial, delibero o seguinte: 1 - Nomeio o DOUTOR 

MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT n.º 4939, a qual deverá responder 

aos quesitos formulados. Consigno que os honorários periciais serão 

pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Arbitro os honorários periciais em R$ 

400,00(quatrocentos reais), nos termos da Resolução supra mencionada. 

2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 2018, às 12h15min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, 

LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no 

prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem 

quesitos adicionais. 4- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 

(trinta) dias da data de intimação do perito, salvo se recusar o encargo, 

que deverá responder os quesitos já apresentados pelas partes. 5 – 

INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local agendados. 

6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias. 7. Não havendo manifestação, expeça-se 

o necessário para que seja levantado o valor em benefício do perito 

nomeado. São quesitos do juízo: A. Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho? B. Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante? C. É possível fixar com 

certa segurança a presença da incapacidade a partir de que data? D. Qual 

o grau de redução da capacidade laborativa? E. A doença/deficiência 

física é temporária ou permanente? F. Caso a doença/deficiência seja 

temporária é possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros 

esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga necessário para 

esclarecer sobre a doença da requerente? 08. Após, venham conclusos 

para designação de audiência de instrução e julgamento, se necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000969-08.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA MENEZES LUZ FERNANDES (REQUERIDO)

OTAMIRO ARAUJO FERNANDES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, para que seja providenciado o cumprimento do mandado, 

sendo cobrado o valor de R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco 

centavos), o km percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 

04/2015, devendo o referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida 

pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central 

de Pagamento de Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 

07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo de depósito através do fone/fax 

(66) 3569-1216 ou através de petição, CNPJ do Fórum nº 

04.056.801/0001-20.
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69123 Nr: 2975-73.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ulisses Cabral de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, Jeferson Alex Salviato - OAB:SP 236.655, LEANDRO 

GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a,s) Advogado(a,s) da parte autora para providenciar o 

pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de R$ 267,30 

(Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta Centavos ) para cumprimento 

do mandado expedido nos autos, devendo o referido valor ser pago 

através de depósito identificado NA CONTA CORRENTE nº. 6.835-7, 

AGÊNCIA 1149-5, BANCO BRADESCO S/A, em nome do Cartório 

Distribuidor, podendo ser enviado fax do recibo de depósito através do 

fone/fax (66) 3569-1216 CNPJ: 04.056.801/0001-20 Consigno que a 

quantia por Km. percorrido equivale a 3,55 (Três Reais e Cinquenta e 

Cinco Centavos).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 8904 Nr: 1302-94.2006.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Tarcisio Prestes de Oliveira, Luiz Alberto Prestes 

de Oliveira, Anny Cristyni Prestes de Oliveira, Elza Porto Machado, Lauro 

Prestes de Oliveira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motogarças Comércio e Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8963 - MT, Erika Carvalho Assis - OAB:10905/MT, Fabíula L. 

Vani de Oliveira - OAB:MT 10.887, Paulo Emilio Monteiro de 

Magalhães - OAB:8988 - MT, Rodrigo Corbucci - OAB:3840, Valter 

da Silva Costa - OAB:OAB/MT 9704-A

 (...).Quanto ao teor da petição de fls. 496/502, em que a exequente indica 

bens à penhora (motocicletas, acessórios, computadores, bens móveis, 

entre outros), tem-se que merece deferimento, conforme a seguir será 

demonstrado.Em análise aos autos, constata-se que, de fato, transcorreu 

o prazo de 15 (quinze) dias sem que o executado tenha efetuado o 

pagamento do débito, conforme certidão de fl. 503, como também o 

exequente não aceitou a proposta de acordo de fls. 495/495-v, o que 

consequentemente acarretará em atos executórios de expropriação.O 

requerimento de penhora de bens móveis do executado, tais como 

motocicletas, computadores, equipamentos e quaisquer bens móveis que 

estejam acondicionados no endereço da executada não se encontra óbice 

na lei processual civil, devendo ser ressaltado que a Corte Especial do 

Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 

1.114.767/SP, representativo da controvérsia, sedimentou que a 

impenhorabilidade do art. 649, inciso V, do CPC/73, correspondente ao art. 

833 do CPC/2015, protege, tão somente, os empresários individuais, as 

pequenas e as microempresas, em que os sócios exerçam sua profissão 

pessoalmente, alcançando apenas os bens necessários às suas 

atividades.Dessa forma, DEFIRO o pedido de fls. 496/502, devendo ser 

penhorado tantos bens quanto bastem para satisfação da obrigação na 

forma requerida, até o limite do valor de R$ 355.945,79 (trezentos e 

cinquenta e cinco mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e 

nove centavos).Expeça-se carta precatória de penhora e avaliação para a 

Comarca de Barra do Garças-MT.Ao mesmo tempo, defiro o pedido de 

nomeação de Elza Porto Machado ou Dr. Rhandell Bedim Louzada, como 

fiel depositário dos bens, como também autorizo a utilização de reforço 

policial, caso necessário, bem como eventual arrombamento, quebra de 

cadeados e retirada de obstáculos, caso existam impedimentos para 

cumprimento do mandado.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69123 Nr: 2975-73.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ulisses Cabral de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, Jeferson Alex Salviato - OAB:SP 236.655, LEANDRO 

GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 701, §2º, do NCPC, constituir-se-á de pleno direito o 

título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se 

não realizado o pagamento e não apresentados os embargos.

No caso em tela, conforme certidão de ref. 17, o requerido foi citado e bem 

não foi localizado.

Assim, diante da inércia do requerido e a prova escrita apresentada na 

inicial, forma-se o título executivo judicial, devendo ser alterado o tipo de 

ação para cumprimento de sentença.

Outrossim, determino que se intime o executado para pagamento do valor 

devido, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver (NCPC, art. 

523 “caput”).

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (NCPC, art. 523, § 1º). Efetuado o pagamento parcial, a multa e 

os honorários incidirão sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (NCPC, art. 523, § 3º).

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-50.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINY MARQUES RODRIGUES (ADVOGADO(A))

HAUNY RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ZOO VAREJO DIGITAL LTDA (REQUERIDO)

RICARDO EJZENBAUM (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8009999-50.2015.8.11.0059. REQUERENTE: HAUNY RODRIGUES PEREIRA 

REQUERIDO: ZOO VAREJO DIGITAL LTDA Trata-se de cumprimento de 

sentença proposta por Hauny Rodrigues Pereira em face de Zoo Varejo 

Digital LTDA, já qualificados nos autos. Compulsados os autos, verifica-se 

que a empresa executada peticionou no feito requerendo seja decretada a 

nulidade processual desde a citação, sob alegação de que os autos 

deveriam ter sido arquivados ante a ausência do autor na primeira 

audiência. Além disso, afirmou a existência de cerceamento de defesa, 

visto que não foi intimada para apresentação da defesa, após a realização 

da audiência de conciliação, eis que teria ficado aguardando intimação 

para comparecimento a audiência de instrução e julgamento e, a partir 

desta solenidade, apresentaria sua defesa nos autos. Por fim, pugnou, 

ainda, pela nulidade da intimação da sentença. É o breve relato. Decido. 

Inicialmente, não há que se falar em arquivamento do feito, pela ausência 

do requerente na primeira audiência de conciliação, porque o autor não foi 

intimado da referida solenidade, razão pela qual corretamente foi 

redesignada nova audiência de conciliação. Sobre a nulidade de citação, 

verifica-se que não merece prosperar, na medida em que a parte 

requerida foi devidamente citada, via correio, inclusive compareceu 

preposto na audiência de conciliação, anexando carta de preposição. 

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, em virtude do julgamento 

antecipado da lide, tem-se que, caso não haja acordo, a parte requerida 

tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 
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(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso), razão pela qual incabível falar em cerceamento 

de defesa. Em relação à falta de intimação da sentença, observa-se que 

foi decretada a revelia da parte requerida, de modo que a jurisprudência é 

iterativa no sentido de ser desnecessária a intimação do revel da 

sentença, começando a fluir o prazo recursal a partir da publicação da 

sentença em cartório. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. 

TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. ARGUIÇÃO EM EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. TERMO A QUO DA CONTAGEM DO 

PRAZO RECURSAL PARA RÉU REVEL. REGISTRO DA SENTENÇA EM 

CARTÓRIO. EXTEMPORANEIDADE DO APELO RECONHECIDA. (...) 2. É 

assente neste STJ o entendimento de que, nos termos do artigo 322 do 

Código de Processo Civil, o prazo recursal para o revel corre a partir da 

publicação da sentença em cartório, independentemente de sua intimação. 

(...).” (STJ, REsp 1027582/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 05/11/2008, DJe 11/03/2009). POSTO ISSO, sem mais 

delongas, INDEFIRO o pedido de decretação de nulidade processual 

formulado pela parte executada e DEFIRO o pedido formulado pela parte 

exequente, a fim de determinar o bloqueio nas contas bancárias da parte 

executada, utilizando-se, para tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor 

da execução, devendo os autos permanecer no Gabinete do Juiz até que 

seja processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ. Após o processamento da ordem perante as instituições 

financeiras, encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que 

procedam às intimações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-50.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINY MARQUES RODRIGUES (ADVOGADO(A))

HAUNY RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ZOO VAREJO DIGITAL LTDA (REQUERIDO)

RICARDO EJZENBAUM (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8009999-50.2015.8.11.0059. REQUERENTE: HAUNY RODRIGUES PEREIRA 

REQUERIDO: ZOO VAREJO DIGITAL LTDA Trata-se de cumprimento de 

sentença proposta por Hauny Rodrigues Pereira em face de Zoo Varejo 

Digital LTDA, já qualificados nos autos. Compulsados os autos, verifica-se 

que a empresa executada peticionou no feito requerendo seja decretada a 

nulidade processual desde a citação, sob alegação de que os autos 

deveriam ter sido arquivados ante a ausência do autor na primeira 

audiência. Além disso, afirmou a existência de cerceamento de defesa, 

visto que não foi intimada para apresentação da defesa, após a realização 

da audiência de conciliação, eis que teria ficado aguardando intimação 

para comparecimento a audiência de instrução e julgamento e, a partir 

desta solenidade, apresentaria sua defesa nos autos. Por fim, pugnou, 

ainda, pela nulidade da intimação da sentença. É o breve relato. Decido. 

Inicialmente, não há que se falar em arquivamento do feito, pela ausência 

do requerente na primeira audiência de conciliação, porque o autor não foi 

intimado da referida solenidade, razão pela qual corretamente foi 

redesignada nova audiência de conciliação. Sobre a nulidade de citação, 

verifica-se que não merece prosperar, na medida em que a parte 

requerida foi devidamente citada, via correio, inclusive compareceu 

preposto na audiência de conciliação, anexando carta de preposição. 

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, em virtude do julgamento 

antecipado da lide, tem-se que, caso não haja acordo, a parte requerida 

tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso), razão pela qual incabível falar em cerceamento 

de defesa. Em relação à falta de intimação da sentença, observa-se que 

foi decretada a revelia da parte requerida, de modo que a jurisprudência é 

iterativa no sentido de ser desnecessária a intimação do revel da 

sentença, começando a fluir o prazo recursal a partir da publicação da 

sentença em cartório. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. 

TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. ARGUIÇÃO EM EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. TERMO A QUO DA CONTAGEM DO 

PRAZO RECURSAL PARA RÉU REVEL. REGISTRO DA SENTENÇA EM 

CARTÓRIO. EXTEMPORANEIDADE DO APELO RECONHECIDA. (...) 2. É 

assente neste STJ o entendimento de que, nos termos do artigo 322 do 

Código de Processo Civil, o prazo recursal para o revel corre a partir da 

publicação da sentença em cartório, independentemente de sua intimação. 

(...).” (STJ, REsp 1027582/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 05/11/2008, DJe 11/03/2009). POSTO ISSO, sem mais 

delongas, INDEFIRO o pedido de decretação de nulidade processual 

formulado pela parte executada e DEFIRO o pedido formulado pela parte 

exequente, a fim de determinar o bloqueio nas contas bancárias da parte 

executada, utilizando-se, para tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor 

da execução, devendo os autos permanecer no Gabinete do Juiz até que 

seja processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ. Após o processamento da ordem perante as instituições 

financeiras, encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que 

procedam às intimações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-50.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINY MARQUES RODRIGUES (ADVOGADO(A))

HAUNY RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ZOO VAREJO DIGITAL LTDA (REQUERIDO)

RICARDO EJZENBAUM (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8009999-50.2015.8.11.0059. REQUERENTE: HAUNY RODRIGUES PEREIRA 

REQUERIDO: ZOO VAREJO DIGITAL LTDA Trata-se de cumprimento de 

sentença proposta por Hauny Rodrigues Pereira em face de Zoo Varejo 

Digital LTDA, já qualificados nos autos. Compulsados os autos, verifica-se 

que a empresa executada peticionou no feito requerendo seja decretada a 

nulidade processual desde a citação, sob alegação de que os autos 

deveriam ter sido arquivados ante a ausência do autor na primeira 

audiência. Além disso, afirmou a existência de cerceamento de defesa, 

visto que não foi intimada para apresentação da defesa, após a realização 

da audiência de conciliação, eis que teria ficado aguardando intimação 

para comparecimento a audiência de instrução e julgamento e, a partir 

desta solenidade, apresentaria sua defesa nos autos. Por fim, pugnou, 

ainda, pela nulidade da intimação da sentença. É o breve relato. Decido. 

Inicialmente, não há que se falar em arquivamento do feito, pela ausência 

do requerente na primeira audiência de conciliação, porque o autor não foi 

intimado da referida solenidade, razão pela qual corretamente foi 

redesignada nova audiência de conciliação. Sobre a nulidade de citação, 

verifica-se que não merece prosperar, na medida em que a parte 

requerida foi devidamente citada, via correio, inclusive compareceu 

preposto na audiência de conciliação, anexando carta de preposição. 

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, em virtude do julgamento 

antecipado da lide, tem-se que, caso não haja acordo, a parte requerida 

tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso), razão pela qual incabível falar em cerceamento 

de defesa. Em relação à falta de intimação da sentença, observa-se que 

foi decretada a revelia da parte requerida, de modo que a jurisprudência é 

iterativa no sentido de ser desnecessária a intimação do revel da 

sentença, começando a fluir o prazo recursal a partir da publicação da 

sentença em cartório. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. 

TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. ARGUIÇÃO EM EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. TERMO A QUO DA CONTAGEM DO 

PRAZO RECURSAL PARA RÉU REVEL. REGISTRO DA SENTENÇA EM 

CARTÓRIO. EXTEMPORANEIDADE DO APELO RECONHECIDA. (...) 2. É 

assente neste STJ o entendimento de que, nos termos do artigo 322 do 

Código de Processo Civil, o prazo recursal para o revel corre a partir da 

publicação da sentença em cartório, independentemente de sua intimação. 

(...).” (STJ, REsp 1027582/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
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TURMA, julgado em 05/11/2008, DJe 11/03/2009). POSTO ISSO, sem mais 

delongas, INDEFIRO o pedido de decretação de nulidade processual 

formulado pela parte executada e DEFIRO o pedido formulado pela parte 

exequente, a fim de determinar o bloqueio nas contas bancárias da parte 

executada, utilizando-se, para tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor 

da execução, devendo os autos permanecer no Gabinete do Juiz até que 

seja processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ. Após o processamento da ordem perante as instituições 

financeiras, encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que 

procedam às intimações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-50.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINY MARQUES RODRIGUES (ADVOGADO(A))

HAUNY RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ZOO VAREJO DIGITAL LTDA (REQUERIDO)

RICARDO EJZENBAUM (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8009999-50.2015.8.11.0059. REQUERENTE: HAUNY RODRIGUES PEREIRA 

REQUERIDO: ZOO VAREJO DIGITAL LTDA Trata-se de cumprimento de 

sentença proposta por Hauny Rodrigues Pereira em face de Zoo Varejo 

Digital LTDA, já qualificados nos autos. Compulsados os autos, verifica-se 

que a empresa executada peticionou no feito requerendo seja decretada a 

nulidade processual desde a citação, sob alegação de que os autos 

deveriam ter sido arquivados ante a ausência do autor na primeira 

audiência. Além disso, afirmou a existência de cerceamento de defesa, 

visto que não foi intimada para apresentação da defesa, após a realização 

da audiência de conciliação, eis que teria ficado aguardando intimação 

para comparecimento a audiência de instrução e julgamento e, a partir 

desta solenidade, apresentaria sua defesa nos autos. Por fim, pugnou, 

ainda, pela nulidade da intimação da sentença. É o breve relato. Decido. 

Inicialmente, não há que se falar em arquivamento do feito, pela ausência 

do requerente na primeira audiência de conciliação, porque o autor não foi 

intimado da referida solenidade, razão pela qual corretamente foi 

redesignada nova audiência de conciliação. Sobre a nulidade de citação, 

verifica-se que não merece prosperar, na medida em que a parte 

requerida foi devidamente citada, via correio, inclusive compareceu 

preposto na audiência de conciliação, anexando carta de preposição. 

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, em virtude do julgamento 

antecipado da lide, tem-se que, caso não haja acordo, a parte requerida 

tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso), razão pela qual incabível falar em cerceamento 

de defesa. Em relação à falta de intimação da sentença, observa-se que 

foi decretada a revelia da parte requerida, de modo que a jurisprudência é 

iterativa no sentido de ser desnecessária a intimação do revel da 

sentença, começando a fluir o prazo recursal a partir da publicação da 

sentença em cartório. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. 

TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. ARGUIÇÃO EM EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. TERMO A QUO DA CONTAGEM DO 

PRAZO RECURSAL PARA RÉU REVEL. REGISTRO DA SENTENÇA EM 

CARTÓRIO. EXTEMPORANEIDADE DO APELO RECONHECIDA. (...) 2. É 

assente neste STJ o entendimento de que, nos termos do artigo 322 do 

Código de Processo Civil, o prazo recursal para o revel corre a partir da 

publicação da sentença em cartório, independentemente de sua intimação. 

(...).” (STJ, REsp 1027582/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 05/11/2008, DJe 11/03/2009). POSTO ISSO, sem mais 

delongas, INDEFIRO o pedido de decretação de nulidade processual 

formulado pela parte executada e DEFIRO o pedido formulado pela parte 

exequente, a fim de determinar o bloqueio nas contas bancárias da parte 

executada, utilizando-se, para tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor 

da execução, devendo os autos permanecer no Gabinete do Juiz até que 

seja processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ. Após o processamento da ordem perante as instituições 

financeiras, encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que 

procedam às intimações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-63.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS (ADVOGADO(A))

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEIDES SANTOS NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000114-63.2017.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: ALDEIDES SANTOS NASCIMENTO Quanto ao teor da certidão 

retro, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo 

supra, tornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-18.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

TIAGO FERREIRA DE MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE LOPES RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000117-18.2017.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: ELIZETE LOPES RODRIGUES Quanto ao teor da certidão 

retro, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo 

supra, tornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-03.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS (ADVOGADO(A))

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVIA MOREIRA RESENDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000118-03.2017.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: NIVIA MOREIRA RESENDE Quanto ao teor da certidão retro, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo supra, tornem 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-10.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS (ADVOGADO(A))

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE ALVES MILHOMEM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000124-10.2017.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: EUNICE ALVES MILHOMEM Quanto ao teor da certidão retro, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo supra, tornem 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-70.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

TIAGO FERREIRA DE MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA JOAQUINA FONTELA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000120-70.2017.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: MARIA APARECIDA JOAQUINA FONTELA Quanto ao teor da 

certidão retro, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo 

supra, tornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação 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))

 

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.

Intimação 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))

 

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.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000256-33.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES (ADVOGADO(A))

ROSA DOS SANTOS FREITAS (AUTOR(A))

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000256-33.2018.8.11.0059 ROSA DOS SANTOS FREITAS INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 26 de Outubro de 2018, às 

07h15min (horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do 

Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, bem como para 

apresentar quesitos caso queira, devendo a parte trazer eventuais 

exames e laudos médicos que tiver relacionados à enfermidade. Porto 

Alegre do Norte/MT, 2 de outubro de 2018. JONATHAS COSTA 

GUIMARAES Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000228-65.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE ALMEIDA LUZ (AUTOR(A))

TIAGO DA SILVA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000228-65.2018.8.11.0059 MANOEL DE ALMEIDA LUZ INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 26 de Outubro de 2018, às 

08h15min (horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do 

Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, bem como para 

apresentar quesitos caso queira, devendo a parte trazer eventuais 

exames e laudos médicos que tiver relacionados à enfermidade. Porto 

Alegre do Norte/MT, 2 de outubro de 2018. JONATHAS COSTA 

GUIMARAES Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000345-56.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ORACILDA CANDIDA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000345-56.2018.8.11.0059 ORACILDA CANDIDA DE SOUZA SILVA 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

para que compareça à PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 26 de 

Outubro de 2018, às 08h15min (horário oficial de Mato Grosso), a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, 

bem como para apresentar quesitos caso queira, devendo a parte trazer 

eventuais exames e laudos médicos que tiver relacionados à enfermidade. 

Porto Alegre do Norte/MT, 2 de outubro de 2018. JONATHAS COSTA 

GUIMARAES Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000382-83.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINETE MENDES PORTO (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000382-83.2018.8.11.0059 DALVINETE MENDES PORTO INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 26 de Outubro de 2018, às 

08h15min (horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do 

Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, bem como para 

apresentar quesitos caso queira, devendo a parte trazer eventuais 

exames e laudos médicos que tiver relacionados à enfermidade. Porto 

Alegre do Norte/MT, 2 de outubro de 2018. JONATHAS COSTA 

GUIMARAES Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000088-31.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:
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JEFFERSON SOUZA ABELHA (REQUERENTE)

NALVA ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000088-31.2018.8.11.0059 JEFFERSON SOUZA ABELHA INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 26 de Outubro de 2018, às 

08h15min (horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do 

Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, bem como para 

apresentar quesitos caso queira, devendo a parte trazer eventuais 

exames e laudos médicos que tiver relacionados à enfermidade. Porto 

Alegre do Norte/MT, 2 de outubro de 2018. JONATHAS COSTA 

GUIMARAES Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000142-94.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AURILENE SANTOS DE BRITO (ADVOGADO(A))

NILTON SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000142-94.2018.8.11.0059 NILTON SILVA SANTOS INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar as Partes para 

manifestar-se acerca do Laudo Medico Juntado aos autos. Porto Alegre 

do Norte/MT, 2 de outubro de 2018. JONATHAS COSTA GUIMARAES 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000267-62.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA RIBEIRO DA LUZ (AUTOR(A))

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000267-62.2018.8.11.0059 CICERA RIBEIRO DA LUZ INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 26 de Outubro de 2018, às 

08h15min (horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do 

Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo a parte trazer 

eventuais exames e laudos médicos que tiver relacionados à enfermidade. 

Porto Alegre do Norte/MT, 2 de outubro de 2018. JONATHAS COSTA 

GUIMARAES Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000271-02.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE (ADVOGADO(A))

MARLENE ABREU LUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000271-02.2018.8.11.0059 MARLENE ABREU LUZ INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono os 

autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à PERÍCIA 

MÉDICA designada para o dia 26 de Outubro de 2018, às 08h15min 

(horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, bem como para apresentar 

quesitos caso queira, devendo a parte trazer eventuais exames e laudos 

médicos que tiver relacionados à enfermidade. Porto Alegre do Norte/MT, 2 

de outubro de 2018. JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000348-11.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. R. (ADVOGADO(A))

T. J. J. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. N. D. S. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000348-11.2018.8.11.0059 T. J. J. D. S. INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL e outros (2) CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 26 de Outubro de 2018, às 

08h15min (horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do 

Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, bem como para 

apresentar quesitos caso queira, devendo a parte trazer eventuais 

exames e laudos médicos que tiver relacionados à enfermidade. Porto 

Alegre do Norte/MT, 2 de outubro de 2018. JONATHAS COSTA 

GUIMARAES Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000542-11.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA (ADVOGADO(A))

CARLOS ERMINEGILDO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000542-11.2018.8.11.0059 CARLOS ERMINEGILDO DA CONCEICAO 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

para que compareça à PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 26 de 

Outubro de 2018, às 08h15min (horário oficial de Mato Grosso), a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, 

bem como para apresentar quesitos caso queira, devendo a parte trazer 

eventuais exames e laudos médicos que tiver relacionados à enfermidade. 

Porto Alegre do Norte/MT, 2 de outubro de 2018. JONATHAS COSTA 

GUIMARAES Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000733-56.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES (ADVOGADO(A))

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER (ADVOGADO(A))

EARLIS VARGAS MARCIEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000733-56.2018.8.11.0059 EARLIS VARGAS MARCIEL INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 26 de Outubro de 2018, às 
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08h15min (horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do 

Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, bem como para 

apresentar quesitos caso queira, devendo a parte trazer eventuais 

exames e laudos médicos que tiver relacionados à enfermidade. Porto 

Alegre do Norte/MT, 2 de outubro de 2018. JONATHAS COSTA 

GUIMARAES Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000189-68.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA (AUTOR(A))

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000189-68.2018.8.11.0059 JOSE PEREIRA INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar as Partes para manifestar-se acerca do 

laudo pericial juntado. Porto Alegre do Norte/MT, 2 de outubro de 2018. 

JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000662-54.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE DE FATIMA FERREIRA (REQUERENTE)

NALVA ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000662-54.2018.8.11.0059 CLEUNICE DE FATIMA FERREIRA INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 26 de Outubro de 2018, às 

09h15min (horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do 

Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, bem como para 

apresentar quesitos caso queira, devendo a parte trazer eventuais 

exames e laudos médicos que tiver relacionados à enfermidade. Porto 

Alegre do Norte/MT, 2 de outubro de 2018. JONATHAS COSTA 

GUIMARAES Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53925 Nr: 3325-32.2014.811.0059

 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: Edes Jeronimo de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre o Laudo Psicossocial juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 9305 Nr: 1637-16.2006.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Carvalho Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para informar os dados 

da conta bancaria da requerente para viabilizar a expedição do alvara 

eletronico, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 22359 Nr: 2344-08.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcione Alancardeque Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Soler do Amaral Junior - 

OAB:12465 - A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Crisina Gimenez - 

OAB:8506-A / MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 26 de Outubro de 2018, às 

07h15min (horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do 

Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo a parte trazer 

eventuais exames e laudos médicos que tiver relacionados à enfermidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 84440 Nr: 5731-21.2017.811.0059

 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: MARIA DAS GRAÇAS LOPES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 26 de Outubro de 2018, às 

07h15min (horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do 

Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo a parte trazer 

eventuais exames e laudos médicos que tiver relacionados à enfermidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 22359 Nr: 2344-08.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcione Alancardeque Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Soler do Amaral Junior - 

OAB:12465 - A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Crisina Gimenez - 

OAB:8506-A / MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 26 de Outubro de 2018, às 

07h15min (horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do 

Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo a parte trazer 

eventuais exames e laudos médicos que tiver relacionados à enfermidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93487 Nr: 11264-58.2017.811.0059

 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: Luiz Rodrigues de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIZZA SOUSA MATOS SOARES 

- OAB:14780/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 26 de Outubro de 2018, às 

07h15min (horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do 
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Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo a parte trazer 

eventuais exames e laudos médicos que tiver relacionados à enfermidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 80958 Nr: 3537-48.2017.811.0059

 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: Riomar da Silva Morais, vulgo "Rio"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 26 de Outubro de 2018, às 

07h15min (horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do 

Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo a parte trazer 

eventuais exames e laudos médicos que tiver relacionados à enfermidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41871 Nr: 1600-76.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iolanda de Morais Preto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 26 de Outubro de 2018, às 

07h15min (horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do 

Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo a parte trazer 

eventuais exames e laudos médicos que tiver relacionados à enfermidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 22371 Nr: 2355-37.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Celeste Goulart Calisbino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Soler do Amaral Junior - 

OAB:12465 - A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 26 de Outubro de 2018, às 

07h15min (horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do 

Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo a parte trazer 

eventuais exames e laudos médicos que tiver relacionados à enfermidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98571 Nr: 1796-36.2018.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAA, GLAM, LAAM, LAAM, LAAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O

 Aqui se tem ação de execução de alimentos pelo rito da prisão.

Intime-se o réu para que, no prazo de 3 (três) dias, comprove o 

pagamento das prestações alimentícias devidas a Gildemir Luciano Arruda 

Mendes, Lucimeire Azevedo Arruda Mendes, Luciane Azevedo Arruda 

Mendes e Luciana Azevedo Arruda Mendes relativamente aos meses de 

maio, junho e julho e das que se vencerem no curso do processo ou 

justificar a impossibilidade de pagamento, SOB O RISCO DE PRISÃO NO 

REGIME FECHADO.

Assinalo que havendo justificativa por parte do executado, manifeste-se a 

parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46117 Nr: 16135-3.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Sentorian Frota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 Neste Executivo Penal, foi elaborado um cálculo de pena em que se 

registrou que o reeducando teria 5 meses e 12 dias de pena a cumprir. 

Constou ainda no mesmo ato que o reeducando estava cumprindo sua 

pena no regime semi-aberto.

Decido.

Considerando que o restante da pena seria de 5 meses e 12 dias e tendo 

em conta que os cálculos apontaram que o total da pena seria cumprido 

em 12 de dezembro de 2016 e não havendo qualquer notícia de ato 

praticado pelo condenado que posse impedir a extinção da pena, 

DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE CRISTIANO SENTORIAN 

FROTA PELO CUMPRIMENTO DA PENA.

Ciência ao Ministério Público.

Nada sendo requerido, arquivem-se estes autos na condição de findo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 16213 Nr: 177-52.2010.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristino dos Santos Viana, vulgo "Cristian"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Andréa Perazoli - OAB:102.250- RJ

 Estes autos tratam de ação penal movida em face de CRISTIANO DOS 

SANTOS VIANA, condenado à pena de 6 meses de detenção.

Consta nos autos que a sentença foi publicada em 27 de março de 2014, 

ocorrendo o trânsito em julgado para o Ministério Público em maio de 2014, 

sendo este o último marco interruptivo de prescrição.

Decido.

Para a quantidade de pena imposta, a lei prevê prazo máximo de até 3 

anos para execução da pena. Assim, considerando ter decorrido mais de 

4 anos entre o trânsito em julgado para o o Ministério Público e o presente 

momento, sem qualquer outra interposição de interrupção do curso 

prescricional, reconhece-se a prescrição da pretensão executória.

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, RECONHEÇO A 

PRESCRIÇÃO, EXTIGUINDO A PUNIBILIDADE DE CRISTIANO DOS SANTOS 

VIANA quanto à execução objeto destes autos.

Ciência ao Ministério Público.

Ocorrendo o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos na condição de 

findo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45241 Nr: 1063-46.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elivelton Marlon Pietrobon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15201 - MT, Roger dos Santos Lopes - OAB:17379/MT

 ”Desta forma, conheço dos presentes Embargos Declaratórios, porquanto 

tempestivos, e JULGO-OS PROCEDENTES, para fim de sanar a omissão 
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contida na sentença, arbitrando, em favor do advogado Roger dos Santos, 

honorários advocatícios no patamar de 10 URH, ônus este a ser suportado 

pelo Estado de Mato Grosso.Esclareço que permanecem inalterados os 

demais comandos sentenciais.Encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público e à Defesa.Oportunamente, deverá a Secretaria certificar eventual 

trânsito em julgado da sentença, promovendo as devidas anotações e 

arquivamento de praxe.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 056/2018/DF

O Doutor Rafael Depra Panichella, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso, e no uso de 

suas atribuições legais,

 RESOLVE:

DESIGNAR o servidor Maurício Casali, Auxiliar Judiciário, matrícula n.1476, 

para responder cumulativamente ao seu cargo a função de Distribuidor 

Judicial, durante o afastamento do titular José Carlos de Sousa no período 

de 04 a 05/10/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto dos Gaúchos/MT, 2 de outubro de 2018

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32738 Nr: 76-91.2017.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Flávio Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA BARROS CAPELEIRO - 

OAB:17374/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Proceder a INTIMAÇÃO do embargado, através de seu advogado, para 

que tome conhecimento da expedição do alvará para levantamento do 

valor de R$389,07 (trezentos e oitenta e nove reais e sete centavos) no 

qual consta como beneficiário e autorizado: NILTON FLÁVIO RIBEIRO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27274 Nr: 1336-77.2015.811.0019

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Igreja Evangélica Assembléia de Deus em Novo 

Horizonte do Norte MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Francisco Antonio, Igreja Evangélica 

Assembléia de Deus em Novo Horizonte do Norte MT., Hélio Bezerra, 

Espólio de Sebastião Moreira Neves representado por Nadia Domingos 

Moreira Neves, José Miguel de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:14074/MT

 Considerando a resposta negativa da empresa de telefonia TIM, em 

cumprimento a r. decisão supra INTIMO o requerente na pessoa de seu 

advogado para manifestar-se no prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42235 Nr: 1405-07.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Damião Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o requerente na pessoa de seus advogados para querendo 

manifestarem no prazo legal acerca do Laudo Médico juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 33719 Nr: 570-53.2017.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandir Brito Juiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A/MT

 Proceder a INTIMAÇÃO da parte exequente, através de sua advogada, 

para que tome conhecimento da expedição do alvará para levantamento 

do valor de R$ 7.684,63(sete mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e 

sessenta e três centavos) no qual consta como beneficiária e autorizada: 

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44216 Nr: 2512-86.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Alberto Orsolini Nicolosi, Luiz Pereira 

da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR-56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a exequente, para que proceda ao pagamento do 

valor da diligência da oficiala de justiça para cumprimento do ato 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44037 Nr: 2422-78.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Calgaro, Vagleiser de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Fernando Brusamolin - 

OAB:21.777/PR, Nelson Pilla Filho - OAB:41666/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o exequente, para que proceda ao pagamento do 

valor da diligência da oficiala de justiça referente ao ato deprecado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000128-36.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM CRISTINA GARBOSSA (ADVOGADO(A))

CARMEM CRISTINA GARBOSSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 

do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no Provimento n. 

11/2017-CM, que regulamenta o processamento e pagamento de 
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Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento citado, 

dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; IV – Com a 

respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em 

relação ao cálculo aportado aos autos; V – Aportando manifestação, de 

ambas as partes, de concordância com o valor apurado em aludido 

cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, com a intimação da parte executada para quitação no prazo 

legal, adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto em Cumulação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000133-58.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

MOACIR VELOZO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 

do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no Provimento n. 

11/2017-CM, que regulamenta o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento citado, 

dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; IV – Com a 

respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em 

relação ao cálculo aportado aos autos; V – Aportando manifestação, de 

ambas as partes, de concordância com o valor apurado em aludido 

cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, com a intimação da parte executada para quitação no prazo 

legal, adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto em Cumulação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000126-66.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 

do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no Provimento n. 

11/2017-CM, que regulamenta o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento citado, 

dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; IV – Com a 

respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em 

relação ao cálculo aportado aos autos; V – Aportando manifestação, de 

ambas as partes, de concordância com o valor apurado em aludido 

cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, com a intimação da parte executada para quitação no prazo 

legal, adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto em Cumulação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-30.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CARVALHO LEONARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - REDESIGNADA PARA O DIA 

25/10/2018, ÀS 13H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-67.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CARLOS DA COSTA (REQUERENTE)

NILTON FLAVIO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

DOS GAÚCHOS AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

RAFAEL DEPRA PANICHELLA PROCESSO n. 1000113-67.2018.8.11.0019 

Valor da causa: $30,385.64 ESPÉCIE: [ASSINATURA BÁSICA MENSAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FLAVIO CARLOS DA COSTA Endereço: Av. Novo Hamburgo, s/n, 

Industrial, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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 disponibilizado no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas, bem como a sua intimação para comparecer à 

audiência de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Porto dos Gaúchos - Mig Data: 25/10/2018 Hora: 14:10 , 

a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. 

ADVERTÊNCIA: 1. 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). 2. 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 
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antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

PORTO DOS GAÚCHOS, 2 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010067-52.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (ADVOGADO(A))

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO DOS GAÚCHOS CERTIDÃO Diante da juntada da 

liquidação realizada pelo Departamento Auxiliar da Presidência, intimo as 

partes para que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 

(cinco) dias, em relação ao cálculo aportado aos autos. Porto dos 

Gaúchos, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000067-78.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FELIPETTO (EXEQUENTE)

TATIANE FELIPETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – Não opostos embargos pelo executado, conforme disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; II – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; III – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); IV – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; Intime-se e cumpra-se. 

Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000080-77.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARLA REZENDE FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

JOAO BOSCO DE REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – Não opostos embargos pelo executado, conforme disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; II – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; III – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); IV – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; Intime-se e cumpra-se. 

Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000079-92.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARLA REZENDE FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

JOAO BOSCO DE REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – Tendo em vista que o executado apresentou concordância com 

os valores cobrados pelo exequente, conforme disposto no Provimento n. 

11/2017-CM, que regulamenta o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento citado, 

dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; II – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; III – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); IV – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; Intime-se e cumpra-se. 

Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010052-20.2016.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (ADVOGADO(A))

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DE PORTO DOS GAÚCHOS CERTIDÃO Diante da juntada da 

liquidação realizada pelo Departamento Auxiliar da Presidência, intimo as 

partes para que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 

(cinco) dias, em relação ao cálculo aportado aos autos. Porto dos 

Gaúchos, 2 de outubro de 2018 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-70.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES (ADVOGADO(A))

ELIVALDO ANUNCIADO DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do executado, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Porto dos Gaúchos, 18 de setembro de 2018. Rafael 

Depra Panichella Juiz Substituto em Cumulação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010069-56.2016.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR DAVID GUERRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (ADVOGADO(A))

J. QUILES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS - EPP (EXECUTADO)

 

Vistos. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. 

Analisando os autos verifico que as partes firmaram o acordo constante 

na petição de ID 12623364 e certidão de ID 14471002. Assim sendo, uma 

vez ocorrida a transação, deve ser homologada para todos os efeitos 

legais, ficando prejudicada qualquer discussão de direito material ou 

processual, posto que, tratando-se de direitos disponíveis, as partes 

podem sobre ele transacionar conforme bem entendam, desde que o 

acordo celebrado não seja ilegal ou imoral. A doutrina realmente preleciona 

que, na hipótese de celebração de acordo, o feito deve ser extinto com 

apreciação de mérito. Nesse sentido é a lição abaixo de Nelson Nery 

Júnior, em seu Código de Processo Civil Comentado (8ª Edição, Rev. e 

amp., Ed. RT, pág. 711): “Quando as partes celebrarem transação, de 

acordo com o CC 840 (CC/1916 1025 et seq), dá-se a extinção do 

processo com julgamento de mérito, fazendo coisa julgada, ainda que a 

sentença apenas homologue a transação.” Com efeito, sendo o acordo 

celebrado formal e materialmente perfeito, dando solução à lide, é de rigor 

que este juízo, homologue-o para os fins legais, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b’” do Código de Processo Civil. Ex positis, HOMOLOGO por 

sentença resolutiva de mérito, a transação havida entre as partes, com 

fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil. Consigno 

que eventual descumprimento do referido acordo ensejará pedido de 

execução, nestes autos. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com 

baixa e comunicações necessárias. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição art.(s) 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É dispensada a 

intimação das partes, nos termos do Provimento nº 20/2007-CGJ, no 

entanto, considerando que a promovente apresentou concordância e 

conta bancária para o depósito dos valores acordados no ID 14471002, 

intime-se o promovido para que tome ciência. Publique-se. Cumpra-se 

Rafael Depra Panichella Juiz Substituto em Cumulação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000041-80.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO (EXEQUENTE)

NILTON FLAVIO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

CHAMO O FEITO À ORDEM Vistos. Analisando detidamente os autos, 

verifico a imperiosa necessidade de chamar o feito à ordem para fim de 

sanar os vícios que o acometem, conforme restará salientado nas linhas 

vindouras. A decisão de id 12267830 fora equivocadamente lançada, eis 

que apenas pelas menções anotadas na citada decisão nota-se que ela 

não pertence ao presente processo. Ante o exposto, forte em tais 

fundamentos, CHAMO O FEITO À ORDEM para fim de tornar sem efeito a 

decisão de id 12267830 e DETERMINO o seguinte: I – Não opostos 

embargos, bem como pelas informações que constam nos e-mails 

juntados no id 15652813, tendo em vista que a totalidade dos valores 

executados excede o teto para o pagamento do RPV, proceda-se a 

INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar-se a 

respeito, devendo informar se o pagamento deverá ser realizado através 

de precatório, ou caso insista no pagamento pela Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, renuncie o excedente. II – Concordando o exequente com o 

pagamento pelo regime de precatórios, caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; III – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; IV – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de precatório, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); V – Caso contrário, havendo 

discordância, tornem os autos conclusos; Intime-se e cumpra-se. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000069-48.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI (ADVOGADO(A))

KARINE DE GOIS CONRADI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

CHAMO O FEITO À ORDEM Vistos. Analisando detidamente os autos, 

verifico a imperiosa necessidade de chamar o feito à ordem para fim de 

sanar os vícios que o acometem, conforme restará salientado nas linhas 

vindouras. A decisão de id 14367890 fora equivocadamente lançado, eis 

que houve a determinação da expedição do competente RPV sem ao 

menos ter sido o executado citado, nota-se que a decisão não pertence 

ao presente processo. Ante o exposto, forte em tais fundamentos, 

CHAMO O FEITO À ORDEM para fim de tornar sem efeito a decisão de id 

14367890 e DETERMINO o seguinte: I – Decorrido o prazo do Estado de 

Mato Grosso sem que fossem opostos embargos, conforme disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; II – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; III – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); IV – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; Intime-se e cumpra-se. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 610 de 642



Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010084-88.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (ADVOGADO(A))

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. Cuida-se de manifestação da parte Exequente em que pugna 

pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficientes à 

satisfação do débito exequendo, em virtude do descumprimento do 

pagamento voluntário determinado pelo juízo, cujo Ofício Requisitório fora 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada em id 

13788086, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo o decurso do prazo anotado no id 15670370. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente, eis que, conforme resta devidamente demonstrado no id 

15670370, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação 

acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. 

Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O 

prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” 

(REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal 

em adimplir voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder 

Judiciário lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a 

satisfação do crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no 

art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da 

entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a 

causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco 

do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o 

do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de 

pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão 

como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do 

Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante devido, no importe de R$ 6.362,23 (seis mil 

trezentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos) em conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante dispõe o Enunciado n.º 

07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o 

extrato inerente à operação de bloqueio realizada via BACENJUD. 

Alcançando-se o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a 

parte executada para que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) 

dias, querendo, apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez 

ultrapassado o aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos para sentença de 

extinção da execução e consequente expedição de alvará judicial em 

favor da parte exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos 

a penhora, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para 

que, no mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses 

defensivas, sob pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

Providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010082-21.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (ADVOGADO(A))

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. Cuida-se de manifestação da parte Exequente em que pugna 

pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficientes à 

satisfação do débito exequendo, em virtude do descumprimento do 

pagamento voluntário determinado pelo juízo, cujo Ofício Requisitório fora 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada em id 

13789311, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo o decurso do prazo anotado no id 15352022. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente, eis que, conforme resta devidamente demonstrado no id 

15352022, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação 

acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. 

Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O 

prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” 

(REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal 

em adimplir voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder 

Judiciário lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a 

satisfação do crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no 

art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da 

entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a 

causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco 

do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o 

do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de 

pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão 

como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do 

Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante devido, no importe de R$ 6.361,36 (seis mil 

trezentos e sessenta e um reais e vinte e três e seis centavos) em conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante dispõe o Enunciado n.º 

07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o 

extrato inerente à operação de bloqueio realizada via BACENJUD. 

Alcançando-se o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a 

parte executada para que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) 

dias, querendo, apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez 

ultrapassado o aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos para sentença de 

extinção da execução e consequente expedição de alvará judicial em 

favor da parte exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos 

a penhora, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para 

que, no mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses 

defensivas, sob pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

Providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010047-61.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

NILTON FLAVIO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. Cuida-se de manifestação da parte Exequente em que pugna 

pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficientes à 

satisfação do débito exequendo, em virtude do descumprimento do 

pagamento voluntário determinado pelo juízo, cujo Ofício Requisitório fora 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada em id 

13531540, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 
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(sessenta dias), sendo o decurso do prazo anotado no id 15352001. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente, eis que, conforme resta devidamente demonstrado no id 

15352001, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação 

acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. 

Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O 

prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” 

(REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal 

em adimplir voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder 

Judiciário lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a 

satisfação do crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no 

art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da 

entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a 

causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco 

do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o 

do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de 

pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão 

como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do 

Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante devido, no importe de R$ 9.838,47 (nove mil 

oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos) em conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante dispõe o Enunciado n.º 

07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o 

extrato inerente à operação de bloqueio realizada via BACENJUD. 

Alcançando-se o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a 

parte executada para que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) 

dias, querendo, apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez 

ultrapassado o aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos para sentença de 

extinção da execução e consequente expedição de alvará judicial em 

favor da parte exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos 

a penhora, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para 

que, no mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses 

defensivas, sob pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

Providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010010-34.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO (EXEQUENTE)

RODRIGO CARLOS BERGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. Cuida-se de manifestação da parte Exequente em que pugna 

pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficientes à 

satisfação do débito exequendo, em virtude do descumprimento do 

pagamento voluntário determinado pelo juízo, cujo Ofício Requisitório fora 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada em id 

13990483, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo o decurso do prazo anotado pelo sistema. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente, eis que, conforme resta devidamente demonstrado, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante devido, no importe de R$ 3.537,24 (três mil 

quinhentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos) em conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante dispõe o Enunciado n.º 

07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o 

extrato inerente à operação de bloqueio realizada via BACENJUD. 

Alcançando-se o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a 

parte executada para que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) 

dias, querendo, apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez 

ultrapassado o aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos para sentença de 

extinção da execução e consequente expedição de alvará judicial em 

favor da parte exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos 

a penhora, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para 

que, no mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses 

defensivas, sob pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

Providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144378 Nr: 1586-14.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Kanaxuê -S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado de 

Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137276 Nr: 685-80.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Sebastião Indalécio, Livia Caldas da Gama e 

Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Fernando dos Santos, Leori Carlos 
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Barboza, Banco do Brasil S/A, Marcelo Alexandre dos Santos, Rejane de 

Oliveira Barboza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neide de Moura Vasconcelos - 

OAB:18757/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 Vistos.

Ante as petições retro, denota-se que a parte autora pleiteia providências 

para proceder a regular citação do requerido João Fernando dos Santos 

(fls.129), bem como alega que o requerido Marcelo Alexandre dos Santos, 

devidamente citado, ainda não apresentou contestação (fls.130).

Porém, compulsando atentamente os autos, verifica-se que ambos os 

requeridos acima citados já apresentaram contestação, juntando inclusive 

instrumento de procuração nos autos (fls.71/79). A parte requerida Banco 

do Brasil também já ofertou contestação (fls. 85/121).

Dito isto, restam prejudicados os pedidos do autor, encartados às fls. 

129/130.

Sem prejuízo, certifique-se o Senhor Gestor acerca do cumprimento da 

carta de citação expedida ao Juízo da Comarca de Pitanga/PR, com a 

finalidade de citar os requeridos Leori Carlos Barboza e Rejane de Oliveira 

Barboza (fls.49).

Ademais, intime-se a parte autora para que se manifeste.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41715 Nr: 2141-70.2014.811.0017

 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: Adalberto José Benez, Fernanda Macitelli Benez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Basso Biason

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kadmo Martins Ferreira Lima - 

OAB:7039-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte requerente 

pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem 

interesse no feito e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do 

artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38617 Nr: 2387-03.2013.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Miguel Pressi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Luiz Mazieiro, Francisco Rodrigues Castro 

Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Pereira Braga - 

OAB:6.013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos com o fito de intimar 

o Requerente a se manifestar, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35022 Nr: 1083-03.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kenia Pires de Sousa, MPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Moacir Alves Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selma Cordeiro dos Santos 

- OAB:32.383/GO

 Vistos, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido da ultima petição, remetam-se os 

presentes autos ao defensor público desta comarca, para que manifesta 

aos no prazo legal se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender 

de direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, 

nos termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Com a juntada da referida manifestação, sem nova conclusão, abram-se 

vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Cumpra-se com URGÊNCIA, haja vista processo da Meta 02 - CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21130 Nr: 2034-65.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Rezende de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em que pese no petitório à fl. 82 a parte autora informar que houve o 

indeferimento do benefício nos termos do “comunicado de decisão” em 

anexo, não juntou qualquer documento.

 Ainda que não tenha apresentado a resposta do INSS, comprovou o 

requerimento do benefício em sede administrativa (fl. 80).

 Em vista disso, INTIME-SE a autarquia requerida para se manifestar sobre 

o pedido em 90 (noventa) dias e/ou apresentar contestação de mérito no 

prazo legal.

 Após, tornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20727 Nr: 1630-14.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elis Regina Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro parcialmente o pedido formulado na petição retro.

Proceda-se a busca de veículos registrados em nome da parte executada 

junto ao Renajud, cujo resultado seguirá anexo a este.

Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

devendo ser procedida à penhora dos mesmos mediante termo nos autos, 

intimando-se a executada para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

Por ora, indefiro o pedido de penhora perante as instituições de crédito, 

eis que se trata de medida excepcional, cabível somente quando 

esgotadas as tentativas por buscas de bens da parte executada por 

outros meios.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141187 Nr: 3182-67.2017.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Tadeu Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluisio Viana Dari, Eduardo Pereira Dary, Reni 

da Água Boa
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ravel Maldi Borges - 

OAB:MG0062248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Para melhor apreciação do pedido liminar, vislumbro a necessidade de 

prévia lavratura de auto de constatação judicial na suposta área 

ameaçada, a fim de se confirmar os fatos noticiados pela parte 

requerente.

 Por tais razões, expeça-se mandado de constatação para cumprimento 

pelo Sr. Oficial de Justiça na área indicada na peça vestibular, sendo o 

caso, desde já, com o reforço policial para cumprimento.

 Deverá o zeloso meirinho conferir quem efetivamente está na posse da 

área, a realização de benfeitorias e por quem, bem como os bens que 

guarnecem a área e seu respectivo titular.

 Deverá, ainda, certificar a presença de indicativos de turbação e sua 

provável data.

 Intime-se a parte requerente para recolher as diligências do senhor Oficial 

de Justiça.

 Após o cumprimento da providência, tornem-me os autos conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136393 Nr: 2445-98.2016.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Olivio Ceccatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o requerido às fls.23. Cumpra-se na íntegra a decisão de 

fls.15/16.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19194 Nr: 79-96.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lidney Ferreira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Souza Barros - 

OAB:13.826-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal em que o Município de São Félix do Araguaia, 

por intermédio de sua Procuradoria propôs em desfavor de Lidney Ferreira 

Santos, haja vista este ter deixado de recolher Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU).

Tentado a citação do executado via Oficial de Justiça, a resposta foi 

negativa, como se depreende da certidão de fl. 17.

À fl. 22, parte autora atravessou petição requerendo a suspensão do feito 

no prazo de 1 (um) ano. Pedido deferido (fl. 26).

Decorrido prazo da suspensão (fl. 28), a parte exequente compareceu 

aos autos pleiteando o bloqueio via penhora online às contas e aplicações 

financeiras do executado, para satisfação do crédito executado (fl. 33).

Penhora realizada, conforme extratos de bloqueio judicial de fls. 39 v.

Em nova manifestação da parte executada, estes requereram a 

transferência do valor bloqueado. (fls. 40/41).

 É o relato.

Fundamento. Decido

Em análise detida dos autos verifico que não foram esgotados todos os 

meios para obtenção do endereço do executado. Além disso, não há 

comprovação de que houve a citação pessoal do executado, eis que não 

consta dos autos certidão do Oficial de Justiça na forma positiva.

 Assim, diante da ausência de citação, a penhora on line deflagrada nos 

autos é nula.

 Conclusão:

 Diante do exposto, declaro nula a penhora online realizada às fls. 39 v, e 

determino o imediato desbloqueio do valor.

Destarte, conforme o art. 240, § 2º do Código de Processo Civil, intime-se 

o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente endereço 

atualizado, para citação do executado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimações e diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40418 Nr: 1113-67.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gumercindo Ferreira de Barros, Alencar de 

Oliveira Lobo, Amelia Cristina de Castro Came

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Henrique Staniszewki - 

OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte requerente 

pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem 

interesse no feito e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do 

artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144924 Nr: 1848-61.2018.811.0017

 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: Maria da Paz Barros, GBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Diógenes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Érica de Souza Melo - 

OAB:22824/O

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 23 de novembro de 2018, às 14:00 horas-MT. 

Assim, que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144159 Nr: 1428-56.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Guida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves da Neves - 

OAB:33477

 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.Intime-se a perita 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. A perita deve ser advertida 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.Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.O perito deverá informar a este Juízo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data e o local de realização da 

perícia (art. 474, do NCPC). Com a vinda aos autos da informação, 

intimem-se a autarquia ré, o (a) procurador (a) da parte autora, bem como 

a parte requerente da data designada para a realização da perícia, sob 

pena de preclusão da prova. Consigne que o periciando deverá 

comparecer ao ato acompanhado de exames e atestados médicos 

atualizados.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. Intimem-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141031 Nr: 3088-22.2017.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odilon Rachid Aboul Hosn, Aloisio Ferreira Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilson Francisco de Souza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorival Rossato Júnior - 

OAB:10933A, Juliano Paiao Rios - OAB:277251

 No mais, determino a remessa dos autos ao Distribuidor para o cadastro 

do requerido Ilson Francisco de Souza no polo passivo da demanda, 

inclusive de seus procuradores constantes às fls. 94 e 180.Como pontos 

controvertidos, fixo a comprovação do exercício efetivo da posse na área 

em litígio pelos autores, o tempo de sua posse, se houve o 

esbulho/turbação da área e eventuais perdas e danos sofridos pelos 

autores.Considerando que os autores pugnaram pela oitiva de 

testemunhas, DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 22 de novembro de 2018, às 14h00min. (Horário Oficial do 

Estado de Mato Grosso), os quais já apresentaram o respectivo rol às fls. 

159.Intimem-se os Requeridos para apresentarem o respectivo rol de 

testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 357, §4º, 

do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão, bem como atender ao 

disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil.Advirto que caberá aos 

advogados das partes informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no artigo 455 

do Código de Processo Civil. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143626 Nr: 1066-54.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 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.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. 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.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.O perito deverá informar a este Juízo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data e o local de realização da 

perícia (art. 474, do NCPC).Com a vinda aos autos da informação, 

intimem-se a autarquia ré, o (a) procurador (a) da parte autora, bem como 

a parte requerente da data designada para a realização da perícia, sob 

pena de preclusão da prova. Consigne que o periciando deverá 

comparecer ao ato acompanhado de exames e atestados médicos 

atualizados.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. Intimem-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59617 Nr: 1492-39.2014.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RRV, RPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valeria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

RODOLFO MARCONI AMARAL - OAB:21464/O - MT

 Autos: 1492-39.2014.811.0039

Código: 59617

Vistos.

Cuida-se de ação de prestação de alimentos c/c regularização de guarda, 

postulada pela menor R.R.V, representada por sua genitora, Sra. 

ROSENILDA PAULINA RODRIGUES , em face de BRUNO DOS SANTOS 

VIEIRA , todos qualificados nos autos.

Recebida a inicial e concedido os benefícios da justiça gratuita às fls. 23.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público, às fls. 72/74, considerando a 

certidão retro, pugnou pelo declínio de competência para o Juízo da 

Comarca de Tangará da Serra/MT, em observância ao art. 147 do ECA e o 

melhor interesse do menor.

É o relatório.

 Fundamento e Decido.

Sem delongas despiciendas, de acordo com o artigo 147 do ECA, o Juízo 

competente será determinado pelo domicílio do menor, a saber:

Art. 147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais 

ou responsável.

Diante da questão encartada nos autos, coadunando-se com os 

entendimentos, afastando a regra da perpetuatio jurisdicionis, com o olhar 

volvido ao princípio do melhor interesse do menor, acolho o parecer do 

Ministério Público, logo, DECLINO a competência para processamento e 

julgamento da presente demanda à Comarca de Tangará da Serra/MT, 

forte nos termos do art. 147 do ECA, com as baixas e anotações 

pertinentes.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 24 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 30089 Nr: 1142-10.2010.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Adriano Nunes, José Antonio de Souza 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 
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OAB:MT/10.565

 Assim, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de JOSÉ ANTONIO DE SOUZA MIRANDA, do delito previsto 

no art. 155, §4º, IV do Código Penal tendo em vista a prescrição 

intercorrente.Tendo em vista a nomeação de fl. 60, do Douto causídico 

José de Barros Neto OAB/MT nº 8841-B, arbitro-lhe honorários 

advocatícios no importe de 10 (dez) URH’s, levando em consideração a 

tabela da OAB e a extensão dos serviços prestados, devendo expedir-se 

a competente certidão. Procedam-se as comunicações pertinentes, 

constantes no artigo 1.453 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso quanto à 

extinção da punibilidade e retificações necessárias.P. R. I. C.Intime-se a 

defesa, bem como ciência ao MP.Tratando-se de sentença extintiva de 

punibilidade, tenho a intimação do réu como despicienda, pelo que, de tudo 

cumprido e certificado, arquivem-se os autos.Porto Esperidião/MT, 19 de 

setembro de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 54731 Nr: 1112-33.2014.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Rezende Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aitana Silva Silverio - 

OAB:19.734, Eduardo Santos de Paula - OAB:20135, Roozevelt Inácio 

Mamedes junior - OAB:19.735/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 54731

 Vistos, etc.

A defesa apresentou resposta à acusação arrolando as mesmas 

testemunhas que o foram pelo Ministério Público (fls. 69/70).

Oitivas das testemunhas devidamente gravadas em mídias audiovisuais e 

juntadas: Américo Evangelista Crispim (fl. 96); Egle de Jesus Paula (fl. 96) 

e Marlene Maria de Jesus (fl. 96); Edilson João Inácio (fl. 110); Guilherme 

Inácio (fl. 110); Carlos Antonio Ferrai Caetano (fl. 125); Lucimar Moura 

Alves (fl. 178); Gessy Esperidião Mariano (fl. 178);

O interrogatório do réu encontra-se à mídia audiovisual de fl. 178

O Ministério Público fez pedido de expedição de carta precatória afim de 

que seja ouvido “Jerci Esperidião Mariano” (fl. 180).

A defesa, por sua vez, apontou pela ausência de necessidade de envio 

de precatória, aduzindo que a testemunha já havia sido ouvida (fl. 181).

É o relatório, fundamento e decido.

De antemão, tenho que a testemunha arrolada foi Gessy Esperidião 

Mariano e não Jerci Esperidião Mariano.

Ainda, é dos autos que a pessoa de “soldado” e Gessy Esperidião 

Mariano são a mesma pessoa.

No mais, encontra-se devidamente acostada a oitiva de referida 

testemunha à mídia audiovisual de fl. 178, assim, indefiro a cota do parquet 

(fl. 180), e acolho o pedido de fl. 181, não havendo plausibilidade no 

pedido de expedição de nova precatória.

 Tendo em vista que as oitivas de todas as testemunhas encontram-se 

nos autos, bem como o interrogatório do réu, dou a instrução processual 

por encerrada.

Abram-se vistas às partes para, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

apresentem memoriais finais escritos, a iniciar pelo Ministério Público.

Porto Esperidião/MT, 27 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 28170 Nr: 266-89.2009.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weliton Silva Torres, Felipe Thomas Quintino 

Silva, Lindomar Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 Assim, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de WELITON SILVA TORRES, FELIPE THOMAS QUINTINO 

SILVA e LINDOMAR RODRIGUES, quanto ao crime previsto no art. 171, 

caput, c/c art. 14, II, tendo em vista a prescrição real para os dois 

primeiros, e retroativa para o terceiro.Tendo em vista a nomeação de fl. 

87, do Douto causídico José de Barros Neto OAB/MT nº 8841-B, 

arbitro-lhe honorários advocatícios no importe de 10 (dez) URH’s, levando 

em consideração a tabela da OAB e a extensão dos serviços prestados, 

devendo expedir-se a competente certidão. Procedam-se as 

comunicações pertinentes, constante no artigo 1.453 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso quanto à extinção da punibilidade e retificações necessárias.P. R. 

I. C.Intime-se a defesa, bem como ciência ao MP.Tratando-se de sentença 

extintiva de punibilidade, tenho a intimação dos réus como despicienda, 

pelo que, de tudo cumprido e certificado, arquivem-se os autos.Porto 

Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.Jean Garcia de Freitas 

BezerraJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51620 Nr: 1118-11.2012.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEYTON PIRES DE ANDRADE, Cpf: 

04096480193, Filiação: Carmelita de Fátima Pires e Luiz Dantas de 

Andrade, data de nascimento: 31/05/1987, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código 

Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de CLEYTON PIRES DE ANDRADE, 

pela ocorrência da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal. 

Procedam-se as comunicações pertinentes, constantes no art. 1.453 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso quanto à extinção da punibilidade, e retificações 

necessárias.Restitua-se a fiança recolhida à fl. 25.Com o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e baixas de estilo. P. 

R. I. C.Porto Esperidião/MT, 18 de outubro de 2017.Jean Garcia de Freitas 

BezerraJuiz 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, ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA CORREIA, digitei.

Porto Esperidião, 02 de outubro de 2018

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58961 Nr: 1196-63.2016.811.0098

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIDIA OTILIA DA SILVA BRITO, LEONIDIA 

OTILIA DA SILVA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONIDIA OTILIA DA SILVA BRITO, CNPJ: 

00148934000175. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 
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FAZENDA PUBLICA ESTADUAL em face de LEONIDIA OTILIA DA SILVA 

BRITO e LEONIDIA OTILIA DA SILVA DE BRITO, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Irregularidade de Escrituração, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 13148/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/07/2015

 - Valor Total: R$ 22.399,58 - Valor Atualizado: R$ 22.399,58 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: AUTOS Nº 1196-63.2016.811.0098CÓDIGO 

58961Vistos.Cumpra-se na integralidade o solicitado no petitório de fls. 16, 

expedindo o edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, observando os 

requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257 do CPC, inclusive 

afixando-se o mesmo no átrio do Foro, certificando-se nos autos.Após, 

considerando o acima exposto, postergo a analise do petitório de fls. 16, e 

decorrido o prazo voltem-me conclusos para deliberações.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito em Substituição Legal

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA CORREIA, digitei.

Porto Esperidião, 02 de outubro de 2018

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51843 Nr: 1332-02.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Scarim Alberto, Rozali Alves Cebalho, Bernardina 

Leite de Miranda, Manoela Narcisa de Lacerda, Waldemar Domingues 

Pianta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caminho dos Incas Tour, Neusa Maria da Silva 

Bottona, Roger Barbaran Gomez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NEUSA MARIA DA SILVA BOTTONA, Rg: 

7065234325, 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: Trata-se de indenização por descumprimento de 

contrato de prestação de serviço, ambos os requerentes contrataram os 

serviços oferecido pelos requeridos inconformados com o sumiço dos 

requeridos os autores buscam a tutela jurisdicional como meio de reaver a 

quantia paga pela viagem, bem como a condenação pelos danos 

causados.

Despacho/Decisão: AUTOS Nº 1332-02.2012.811.0098CÓDIGO 

51843Vistos.Defiro o pleito retro, intimem-se a requerida Neusa Maria da 

Silva Bottona por via editalícia com o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos 

do artigo 256, I, do Código de Processo Civil, com as advertências 

legais.Decaindo o prazo, conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião/MT, 21 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito em Substituição Legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA CORREIA, digitei.

Porto Esperidião, 02 de outubro de 2018

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Querência

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº. 21/2018/DF

O Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, Meritíssimo Juiz de 

Direito e Diretor do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Querência, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que é a seguinte a relação das inscrições preliminarmente 

deferidas para o TESTE SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO do 

Fórum da Comarca de Querência/MT, que em conformidade com o Edital nº 

19/2018-DF e 014/2012/GSCP, disponibilizado no DJE nº 8.813, de 

17/05/2012 e autorização do Presidente do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para realização do certame nesta Comarca de Querência 

realizar-se-á em:

 Data: 14/10/2018.

Horário: 08:00hs00min às 11h00min. (MT).

Local: Dependências da Escola Estadual 19 de Dezembro

Avenida: Francisco Shineider – S/N, Setor Nova Querência

Relação dos candidatos inscritos na comarca de Querência/MT:

1. JOICE PIRES DE SOUZA

2. LANA PRISCILA RESENDE CORREIA

3. AMANDA LOPES RODRIGUES

4. ANDRE ROGEL ALVES COELHO DE SOUZA

5. LEONARDO NASCIMENTO PEREIRA

6. NATSON MATHEUS FARIA

7. ANNY VITORIA ROSA FERREIRA

8. EDUARDA CENCI MANICA ALVES

9. WERICK SOUZA LEAL

10. ANDRESSA SOUZA LISBOA

11. FERNANDA LUZ AMORIM

12. KAMILLY BORGES RAMOS

13. LUCAS FREITAS BRANCO

14. KASSIA LIMA DE OLIVEIRA

15. GIOVANA FONSECA BOAVA

16. THAUANY LUZ DE SOUZA

17. FERNANDA KASSIA RODRIGUES ARAUJO VICENSI

18. MAYLLA NUNES SOUZA

19. LETICIA VICOMAS CARDOSO BRITO

20. LEUMA FERREIRA DA COSTA

21. KAROLAINE WEBER

22. CAMILLY FERNANDA CATTANI PIZZI

23. JEFERSSON SOUZA LIMA

24. JOÃO VITOR LUIZ SOARES

25. AUGUSTO RIBEIRO DEL RE

26. LUCAS SILVEIRA BATISTA

27. EDUARDA MALDANER LAPAZINI

28. DJESSICA RAIANE LIEDTKE HOHN

29. LUANA PERDIGÃO DOS SANTOS

30. MATHEUS MACHADO FANTE

31. AGATHA CRIST ELOI DE PAULA

O Candidato deve comparecer ao local designado para a realização das 

provas, com antecedência mínima de meia hora do horário fixado para seu 

início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta e de 

documento de identificação original, com foto e comprovante de inscrição.

E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou 

expedir o presente edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado 

na forma da lei.

 Querência - MT, 1 de outubro de 2018.

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62303 Nr: 3600-73.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMDST
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Girardi - OAB:79132/RS, 

ELIDO GIRARDI - OAB:11534/RS, MURILO DALMOLIN ROMITTI - 

OAB:92730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Francisco Ferigollo - 

OAB:7710/RS

 Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o recolhimento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do Mandado de Intimação. Informo 

ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de 

informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou 

sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação 

(TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em 

vista que não se trata de questão processual.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17555 Nr: 745-05.2010.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fenix Agropecus Industrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrosartori Comércio e Representações 

Agrícolas Campo Verde Ltda., ADILMAR SARTORI, GUSTAVO TOLDO, 

Altair Sartori, Adilar Sartori, Lirge Maria Sartori Theotonio, 

FARMER-PRIMABAY DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA, ROGÉRIO 

CARVALHO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Emilia Colodeto - 

OAB:274038/SP, José Jorge Themer - OAB:94.253/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leila Galle Ebeling - 

OAB:8556

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADILMAR SARTORI, Cpf: 51017016968, 

Rg: 3.363.394-7, brasileiro(a), casado (a), empresário, atualmente em local 

incerto e não sabido ADILAR SARTORI, Cpf: 51011280906, Rg: 

3.297.029-0, brasileiro(a), casado (a), empresário, atualmente em local 

incerto e não sabido LIRGE MARIA SARTORI THEOTONIO, Cpf: 

39799611920, Rg: 3.012.092-2, brasileiro(a), casado (a), empresária, 

atualmente em local incerto e não sabido GUSTAVO TOLDO, Cpf: 

89682467934, Rg: 4.240.022-6, brasileiro(a), casado (a), empresário, 

atualmente em local incerto e não sabido ROGÉRIO CARVALHO DO 

NASCIMENTO, Cpf: 27822597841, brasileiro(a), casado (a) e atualmente 

em local incerto e não sabido FARMER-PRIMABAY DEFENSIVOS 

AGRICOLAS LTDA, CNPJ: 08664789000197, Inscrição Estadual: 

13333510-0. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte autora com fulcro nos artigos 796 e seguintes 

do Código de Processo Civil, propôs Ação de Execução de Título Judicial 

contra Fênix Agropecus Industrial Ltda.

 - Custas Processuais: R$0,00 - Valor Total: R$25.386,35 - Valor 

Atualizado: R$25.386,35 - Valor Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Não há prova ponderável alguma dos 

articulados. Ainda que as partes devam tratar em juízo com lisura e boa-fé 

processual, nada consubstancia o argumento de que haveria um contrato 

capaz de garantir à acionante o direito privilegiado de comercializar, em 

detrimento da própria acionada, produtos por esta fornecidos em 

condições pelo menos iguais. Nesse condão, não vislumbrada avença de 

exclusividade capaz de sustentar tal argüição. Aliás, exclusividade que 

seria exigível da própria demandada, tolhendo-a de atuar no mercado. A 

soar pouco crível sua admissibilidade, ainda mais se estaria situada no 

campo da informalidade, na base da avença verbal.Modo geral, a livre 

concorrência dita as regras pela básica Lei de mercado da oferta e da 

demanda, não podendo mera afirmação substituir a livre concorrência no 

país que adotou a livre iniciativa como um dos seus fundamentos. Se há 

concorrência desleal, haveria de ter um mínimo demonstrado, não 

bastando meras assertivas desprovidas de razoabilidade. Ausente 

totalmente o fumus boni iuris necessário para o deferimento da liminar 

pretendida, embora não se descura da presença do periculum in mora, em 

vista da própria conseqüência que o protesto tirado emana, a prejudicar 

sobretudo o comerciante que depende do nome em dia para suas 

transações principalmente de acesso ao crédito. Logo, indefiro o pedido 

liminar, porque não conferida a fumaça do bom direito. Cite-se a parte ré 

para se defender no prazo legal de 05 dias, com as advertências legais. 

Defiro a juntada no prazo requerido do contrato social e do instrumento de 

mandado. Às providências. Querência/MT, 15 de junho de 2010.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosiane da Mata 

Pereira, digitei.

Querência, 01 de outubro de 2018

Roger Maurício Campos dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18953 Nr: 750-90.2011.811.0080

 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 Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVIAPRI- AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA, 

REGINALDO GRECZYSZN, Rosana Aparecida Greczyszn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JACOB - 

OAB:11414/B

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar as partes para que se manifestem nos autos acerca do laudo 

pericial apresentado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31147 Nr: 1186-15.2012.811.0080

 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: TLH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pavesi Granja - 

OAB:17.906, GILBERTO JACOB - OAB:11414/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar o Réu, por meio de seu Advogado, via DJE, para que se manifeste 

acerca de eventual interesse no feito, sob pena de retorno dos autos ao 

arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30900 Nr: 917-73.2012.811.0080

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, PDG, MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14.900- A, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661-A

 Vistos.

Ante a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento 

no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Não há custas ou 
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honorários advocatícios.

Arquivem-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55393 Nr: 1243-26.2018.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR VIEIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Secretaria: Atualizar e cadastrar advogados.

Os sistemas privativos e disponíveis ao Juízo se justificam para 

incluir/retirar restrições ou constrições judiciais, não para pesquisar a 

existência de bens ou endereços em nome da parte ré. Ainda, ressalto 

que a parte autora não pode impor ao Poder Judiciário o encargo de 

diligenciar na busca de bens passíveis de satisfazer o crédito cobrado ou 

o paradeiro da parte ré, mormente quando não comprova nos autos a sua 

concreta impossibilidade, incumbindo ao Estado-Juiz tomar partido na lide, 

independentemente de qualquer interesse público.

 A propósito, diante de todos os meios privados à disposição, não se 

afigura justificável que a instituição financeira, com vultosos recursos, 

alegue qualquer hipossuficiência na efetivação de diligências ordinárias no 

curso da lide, facultando-se a própria suspensão do feito ou 

peticionamento pertinente à legislação disponível.

Diante do exposto, indefiro os pedidos, concedendo o prazo de 30 dias 

para pertinente impulsionamento.

Com o decurso do prazo, conclusos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17991 Nr: 954-11.2009.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁREIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. GOMES MARTINS - ME, Clélio Gomes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA FEDERAL NO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:P

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): C. GOMES MARTINS - ME, CNPJ: 

05097881000124 e atualmente em local incerto e não sabido CLÉLIO 

GOMES MARTINS, Cpf: 85521540130, Rg: 904.726, Filiação: Manoel 

Gomes Ferreira e Maria Martins Costa, data de nascimento: 18/06/1978, 

brasileiro(a), natural de Mineiros-GO, solteiro(a), braçal, Telefone (63) 

9976-5663. 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: 31/07/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁREIS - IBAMA em face de C. GOMES MARTINS - ME e CLÉLIO 

GOMES MARTINS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Transportar 10.000 m³ de madeira serrada da especie Cambar e 3.000 m³ 

de madeira serrada da especie Amescla com ATPF falsificada., inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1644528/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/12/2007

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 8.925,15

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17508 Nr: 472-63.2009.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁREIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clélio Gomes Martins, C. GOMES MARTINS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonadabe dos Reis. Santiago 

- OAB:OAB/MT 7.632

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLÉLIO GOMES MARTINS, Cpf: 

85521540130, Rg: 904.726, Filiação: Manoel Gomes Ferreira e Maria 

Martins Costa, data de nascimento: 18/06/1978, brasileiro(a), natural de 

Mineiros-GO, solteiro(a), braçal, Telefone (63) 9976-5663 e atualmente em 

local incerto e não sabido C. GOMES MARTINS - ME, CNPJ: 

05097881000124. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/05/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁREIS - IBAMA em face de CLÉLIO GOMES MARTINS e C. GOMES 

MARTINS - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Transportar subproduto nativo sem cobertura do regime especial de 

transporte., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1118783/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/05/2005

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 14.413,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32626 Nr: 1081-07.2013.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁREIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. GOMES MARTINS - ME, Clélio Gomes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal 

Especializada-IBAMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): C. GOMES MARTINS - ME, CNPJ: 

05097881000124 e atualmente em local incerto e não sabido CLÉLIO 

GOMES MARTINS, Cpf: 85521540130, Rg: 904.726, Filiação: Manoel 

Gomes Ferreira e Maria Martins Costa, data de nascimento: 18/06/1978, 

brasileiro(a), natural de Mineiros-GO, solteiro(a), braçal, Telefone (63) 

9976-5663. 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: 01/08/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
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RENOVÁREIS - IBAMA em face de C. GOMES MARTINS - ME e CLÉLIO 

GOMES MARTINS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Vender 48,900 m³ de madeira serrada, essência mangue, sem licença 

válida outorgada pela autoridade competente., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 27749/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/06/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 51.702,37

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31388 Nr: 1509-23.2012.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁREIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. GOMES MARTINS - ME, Clélio Gomes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal 

Especializada-IBAMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): C. GOMES MARTINS - ME, CNPJ: 

05097881000124 e atualmente em local incerto e não sabido CLÉLIO 

GOMES MARTINS, Cpf: 85521540130, Rg: 904.726, Filiação: Manoel 

Gomes Ferreira e Maria Martins Costa, data de nascimento: 18/06/1978, 

brasileiro(a), natural de Mineiros-GO, solteiro(a), braçal, Telefone (63) 

9976-5663. 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: 23/11/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁREIS - IBAMA em face de C. GOMES MARTINS - ME e CLÉLIO 

GOMES MARTINS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Vender 59,231 m³ de madeiras serradas sem cobertura de lecença válida. 

ATPF 5025123 com fortes indícios de falsificação., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8002/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/10/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 176.611,80

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30450 Nr: 354-82.2012.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁREIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. GOMES MARTINS - ME, Clélio Gomes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA FEDERAL NO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:P

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): C. GOMES MARTINS - ME, CNPJ: 

05097881000124 e atualmente em local incerto e não sabido CLÉLIO 

GOMES MARTINS, Cpf: 85521540130, Rg: 904.726, Filiação: Manoel 

Gomes Ferreira e Maria Martins Costa, data de nascimento: 18/06/1978, 

brasileiro(a), natural de Mineiros-GO, solteiro(a), braçal, Telefone (63) 

9976-5663. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/04/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁREIS - IBAMA em face de C. GOMES MARTINS - ME e CLÉLIO 

GOMES MARTINS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Transportar 34,000m³ de madeira serrada e 56,873 m³ de lamina, sem 

cobertura de ATPF, utilizando as ATPF,s 50251269 e 5562653 

falsificadas, conforme foi constatado no ato da fiscalização., inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1898390/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/06/2003

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 105.506,30

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14538 Nr: 870-78.2007.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁREIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. GOMES MARTINS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA FEDERAL NO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:P

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): C. GOMES MARTINS - ME, CNPJ: 

05097881000124. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/07/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁREIS - IBAMA em face de C. GOMES MARTINS - ME, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Funcionar sem prévio registro 

no IBAMA - Adminstradora., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 1119323/2003.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/07/2006

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 15.431,78

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21635 Nr: 1243-70.2011.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁREIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. GOMES MARTINS - ME, Clélio Gomes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA FEDERAL NO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:P

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): C. GOMES MARTINS - ME, CNPJ: 

05097881000124 e atualmente em local incerto e não sabido CLÉLIO 

GOMES MARTINS, Cpf: 85521540130, Rg: 904.726, Filiação: Manoel 

Gomes Ferreira e Maria Martins Costa, data de nascimento: 18/06/1978, 

brasileiro(a), natural de Mineiros-GO, solteiro(a), braçal, Telefone (63) 

9976-5663. 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: 14/10/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
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RENOVÁREIS - IBAMA em face de C. GOMES MARTINS - ME e CLÉLIO 

GOMES MARTINS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Transportar 13,200 m3 de madeira serrada, da essˆncia cambar , com 

ATPF (inv lida para o transporte, com adultera‡Æo na numera‡Æo de 

origem, consforme constatado e de acordo com memo. n. 149/03., 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 01/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/08/2003

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 4.853,69

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31585 Nr: 1726-66.2012.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cimavel Turbo Diesel Ltda, RONALDO JOSE DE 

SOUZA, Adriana Aparecida de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONALDO JOSE DE SOUZA, Cpf: 

89853016168, Rg: 3458150-6924565, Filiação: Maria Santos de Souza e 

José Pereira de Souza, data de nascimento: 13/07/1980, brasileiro(a), 

natural de Goiânia-GO, casado(a), mecânico/pecuarista, Telefone 

6699961571. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de CIMAVEL 

TURBO DIESEL LTDA, RONALDO JOSE DE SOUZAE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO 

E/OU RECOLHIMENTO A MENOR, NOS PRAZOSREGULAMENTARES, DO 

ICMS GARANTIDO INTEGRAL, DEVIDO PELA ENTRADA DE MERCADORIAS 

NOESTADO DE MATO GROSSO PROVENIENTES DE OUTRAS UNIDADES 

DA FEDERAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 10085/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/09/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 8.368,20

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16454 Nr: 1149-30.2008.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NT RIVA COMERCIO, Natalina Testa Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NT RIVA COMERCIO, CNPJ: 

02777931000126 e atualmente em local incerto e não sabido NATALINA 

TESTA RIVA, Cpf: 85088196172, brasileiro(a), comerciante. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/09/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de NT RIVA 

COMERCIO e NATALINA TESTA RIVA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de DEIXOU DE RECOLHER E/OU RECOLHEU A MENOR 

O ICMS NO(S) PRAZO(S)REGULAMENTAR(ES), REFERENTE A 

OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES ESCRITURADAS NOS LIVROS 

FISCAISPRÓPRIOS E DECLARADAS INTEGRALMENTE PELO 

CONTRIBUINTE ATRAVÉS DA GIA - ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 227/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/04/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.972,60

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16757 Nr: 1458-51.2008.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA GONÇALES SOLA, T G SOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TEREZINHA GONÇALES SOLA, Cpf: 

51775395987, brasileiro(a), comerciante e atualmente em local incerto e 

não sabido T G SOLA, CNPJ: 01504723000190. 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: 31/10/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

TEREZINHA GONÇALES SOLA e T G SOLA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO E/OU 

RECOLHIMENTO A MENOR, NOS PRAZOSREGULAMENTARES, DO ICMS 

GARANTIDO INTEGRAL, DEVIDO PELA ENTRADA DE MERCADORIAS 

NOESTADO DE MATO GROSSO PROVENIENTES DE OUTRAS UNIDADES 

DA FEDERAÇÃO., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 2237/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/09/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 21.728,00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32572 Nr: 1026-56.2013.811.0079

 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): Taquari Agro Comercial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA BEATRIZ BEVILACQUA 

VIANA GOMES - OAB:OAB/SP nº 99805, PAULA MARTIN PIGNATARI - 

OAB:OAB/SP 286.894

 DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido inicial nos termos do 

artigo 16 da Lei n. 7.347/85, com base nos fatos e fundamentos dispostos, 

posto que violado o artigo 14 da Lei n. 6.938/81 e art. 225, § 3º da 

Constituição Federal/88.I. Nomeio como perito técnico para realizar parecer 

e mensurar economicamente os danos patrimoniais ocasionados no meio 

ambiente, elaborando plano técnico de recuperação da área degradada 

(PRAD), nos moldes acima mencionados, o Engº. Florestal Arceli Claudio 

Ortolan – com escritório profissional nesta urbe, devendo o requerido 

arcar com os ônus inerentes ao trabalho realizado pelo profissional, e 

ainda comprovar o início do projeto nos autos, a fim de realizar a integral 

reparação dos danos ambientais causados.II. Em caso de descumprimento 

da medida determinada no item I, CONDENO o requerido a pagar ao Fundo 

Estadual do Meio Ambiente - FEMA, o equitativo correspondente à multa 
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diária por descumprimento da obrigação, a qual fixo em R$ 200,00 

(duzentos reais).III. Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC.IV. Sem Custas.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, 

com as anotações de praxe.Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Ribeirão 

Cascalheira-MT, 06/11/2017.Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52222 Nr: 3578-52.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARSON RODRIGUES GALVÃO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista a comunicação do sistema penitenciário em que informa a 

impossibilidade de escolta e condução do réu à presente solenidade 

(ausência de viatura disponível e efetivo para acompanhamento), 

DESIGNO audiência de instrução para o dia 20 de agosto de 2018, às 

14h45 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 SECRETARIA: consigno que o réu se encontra PRESO e o presente feito 

requer prioridade de tramitação. Desta forma, promova todos os atos 

processuais necessários à realização da solenidade supramencionada.

 Intimem-se as partes, testemunhas e advogados.

 Expeça-se ofício ao sistema penitenciário com antecedência a fim de 

conduzir o acusado.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10347 Nr: 936-08.2008.811.0052

 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: Nilza Dias Almeida de Oliveira (rep. Raimundo)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elma Kopp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine Gomes Ribeiro - 

OAB:7263/MT

 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 executada acerca da penhora online, para os 

fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos 

do §3º do referido artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10000 Nr: 660-74.2008.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nunes da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 

10603, Neula de Fátima Miranda - OAB:MT - 6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (código 10000)

Vistos etc.,

INTIME-SE a AUTARQUIA demandada para se manifestar acerca da 

petição de fls. 207.

 Após, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

(artigo 109, § 3º, CF/88), procedendo às anotações e baixas necessárias, 

bem como, grafando nossas sinceras homenagens.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Rio Branco/MT, 28 de setembro de 2018.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14456 Nr: 1119-71.2011.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson dos Santos Sonntag

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 04 DE OUTUBRO DE 

2018 ÀS 17H00MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da 

última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37381 Nr: 855-15.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Polido Rodrigues, Andre Luiz Polido 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398/O, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANO POLIDO RODRIGUES, Rg: 

2091284-6, Filiação: Adailse Polido e João de Souza Rodrigues, data de 

nascimento: 16/09/1990, brasileiro(a), natural de Barra do Bugres-MT, 

solteiro(a), serviços diversos, Telefone (65)9981-0131. 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: Processo nº 855-15.2015.811.0052 – Código 37381.Vistos, 

etc..Cuida-se de ação penal intentada pelo Ministério Público de Mato 

Grosso em face de ADRIANO POLIDO RODRIGUES e ANDRÉ LUIZ POLIDO 

CARDOSO, pelo cometimento, em tese do crime disposto no art. 14, caput, 

da Lei nº 10.826/2003.A Denúncia foi recebida em todos os seus termos à 

ref. 08, momento em que foi determinada a citação dos réus mediante 

carta precatória.Consta à ref. 12, certidão do Sr. Meirinho informando a 

citação do réu André Luiz Polido Cardoso, e a impossibilidade em citar o 

réu Adriano Polido Rodrigues, visto ter se mudado sem deixar novo 

endereço.O i. Gestor Judicial impulsionou o feito (refs. 15, 22 e 23) e 

publicou a intimação para o advogado Dr. André Conceição Paiva 

apresentar resposta à acusação quanto ao réu Adriano Polido Rodrigues, 

uma vez que seria nomeado caso o réu fosse citado e se declarasse 

hipossuficiente.Resposta à acusação do réu André Luiz Polido Cardoso, 

oferecida pelo defensor dativo Dr. Marcelo Barroso Viaro (ref. 20). 

Resposta à acusação do réu Adriano Polido Rodrigues, oferecida pelo 

defensor dativo Dr. André Conceição Paiva (ref. 27).À ref. 29, cota 

ministerial pugnando pela citação por edital do acusado Adriano Polido 

Rodrigues.Vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO.Em detida análise, em que pese a apresentada a resposta a 

acusação pelo causídico Dr. André Paiva Coelho (ref. 27), assevero que o 

réu Adriano Polido Rodrigues, o qual o defensor dativo representaria caso 

o acusado fosse citado e se declarasse hipossuficiente, sequer foi 

encontrado para citação. Assim, REVOGO a nomeação do causídico Dr. 

André Paiva Coelho, lançada à ref. 08, CHAMO O FEITO À ORDEM e 
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DETERMINO: 1 – CITE-SE o acusado Adriano Polido Rodrigues por edital, 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361 do CPP, 

considerando que já houve tentativa de citação (ref. 12), sem sucesso. 2 

– CUMPRA-SE “in totum” a decisão exarada quando do recebimento da 

denúncia (ref. 08), uma vez que pendente a intimação das partes para 

manifestarem quanto à destruição/doação dos armamentos apreendidos 

nestes autos.3 – DESENTRANHE-SE a resposta à acusação de ref. 27, 

porque estranha à marcha processual constante no Código de Processo 

Penal e consequentemente, a este processo.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, Delmar Zanol, digitei.

Rio Branco, 28 de setembro de 2018

Sócrates Jalves de Laet Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52103 Nr: 1220-64.2018.811.0052

 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: Jeani Reis Duarte, Cassiano de Souza Soares, NDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHANNES MIRANDA MEIRA - 

OAB:23309/O, Marcos Lopes da Silva - OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 52103

 Vistos etc.,

Considerando que a inicial foi devidamente emendada (ref.4), DÊ-SE 

VISTA ao Ministério Público para se manifestar.

Tendo em vista a manifestação de ref. 9, REVOGO o ato de nomeação o 

Dr. Johannes Miranda Meira do múnus que foi incumbido. Em razão do 

trabalho desempenhado pelo defensor dativo, fixo 01 (uma) URH, 

totalizando o valor de R$ 896,51 (oitocentos e noventa e seis reais e 

cinquenta centavos). Expeça-se CERTIDÃO em favor do advogado.

Em razão da revogação do defensor dativo, NOMEIO o Dr. MARCOS 

LOPES DA SILVA, OAB/MT 15.803 para que defenda os interesses da 

parte requerente na presente ação, atento ao disposto no art. 303 da 

CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – fev 2018, considerando que é 

dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem 

dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o d. causídico, para em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses da requerente.

 Após, CONCLUSOS para decisão ou deliberação.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39412 Nr: 548-27.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Delcaro Chuina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:OAB/MT 12.903, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB/MT 

8.184/A

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42369 Nr: 109-79.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovanil Gonçalo da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 Processo nº 109-79.2017.811.0052 – Código 42369.

Vistos etc.,

Em detida análise, considerando o petitório de ref. 83, REVOGO a 

nomeação do Dr. Marcelo Barroso Viaro, OAB/MT 13.290-A e NOMEIO 

como curadora a Dra. ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO, OAB/MT 

nº 21711/O.

Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo.

No mais, CUMPRA-SE “in totum” as deliberações exaradas à ref. 77.

 Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-43.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA NEVES BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1000108-43.2018.8.11.0052 Valor da causa: 

$14,310.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: DANIELA CRISTINA NEVES BRITO POLO PASSIVO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Senhor(a): REQUERENTE: DANIELA CRISTINA 

NEVES BRITO. A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito de Litigância de má fé, custas 

processuais e honorário advocatícios, com os acréscimos legais, sob 

pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, conforme sentença anexa, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do CPC). 

SENTENÇA: Anexa ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(Art. 523 §3º, CPC). RIO BRANCO, 2 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Márcia Kusther Preisigke Técnico Judiciário OBSERVAÇÕES: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 
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resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-72.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

JAILSON COSMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1000119-72.2018.8.11.0052 Valor da causa: 

$14,310.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: JAILSON COSMO DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Senhor(a): REQUERENTE: JAILTON COSMO 

DOS SANTOS A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o débito de Litigância de má fé, custas processuais e 

honorário advocatícios, com os acréscimos legais, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, conforme sentença anexa, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: Anexa 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). RIO BRANCO, 2 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Técnico(a) Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-87.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NATAYNNY DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1000118-87.2018.8.11.0052 Valor da causa: 

$14,310.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: MARIA NATAYNNY DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Senhor(a): REQUERENTE: MARIA NATAYNNY 

DOS SANTOS. A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito de Litigância de má fé, custas 

processuais e honorário advocatícios, com os acréscimos legais, sob 

pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, conforme sentença anexa, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do CPC). 

SENTENÇA: Anexa ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(Art. 523 §3º, CPC). RIO BRANCO, 2 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-20.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CACERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1000116-20.2018.8.11.0052 Valor da causa: 

$14,310.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: MARINA OLIVEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Senhor(a): REQUERENTE: DANIELA CRISTINA NEVES BRITO. 

A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o débito de Litigância de má fé, custas processuais e 

honorário advocatícios, com os acréscimos legais, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, conforme sentença anexa, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: Anexa 
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ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). RIO BRANCO, 2 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Técnico(a) Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-66.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DELMAR ZANOL (REQUERENTE)

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000294-66.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $12,574.38 ESPÉCIE: [DESCONTOS INDEVIDOS, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: DELMAR ZANOL POLO 

PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Senhor(a): DELMAR 

ZANOL A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/11/2018 Hora: 08:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. RIO BRANCO, 2 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-36.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA CAETANO DOS SANTOS 05496693101 (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000296-36.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $1,863.08 ESPÉCIE: [DUPLICATA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: M 2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA POLO PASSIVO: POLIANA CAETANO 

DOS SANTOS Senhor(a): M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS 

LTDA A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/11/2018 Hora: 09:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. RIO BRANCO, 2 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85049 Nr: 3437-43.2018.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elady Jose Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joely Alves de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo César Midon de Melo - 

OAB:24.251 OAB/MT, THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - 

OAB:15111/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3437-43.2018.811.0032

Código nº 85049

Vara Única

Vistos.

Analisando detidamente a peça inaugural verifico que o valor atribuído à 

causa é irrisório se comparado àquele objeto da demanda, ex vi do art. 

292, II do CPC, in verbis:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção 

e será:

[...]

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor 

do ato ou o de sua parte controvertida;

Com isto, visando promover a adequação do valor da causa ao objeto da 

demanda, valho-me do disposto no art. 292, § 3º do CPC, para fim de 

redimensioná-lo ao importe de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), 

valor este extraído do Documento de Informação e Apuração do ITR.

Ademais, considerando que a presunção de hipossuficiência econômica é 

meramente relativa, admitindo, portanto, prova em sentido contrário, e 

havendo nos autos demonstração de riqueza da parte autora, INDEFIRO o 

benefício da gratuidade de justiça.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias promova a 

emenda da petição inicial, juntando aos autos o respectivo comprovante 

de recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Ao distribuidor para fim de retificação do valor da causa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Rosário Oeste/MT, 1º de outubro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82815 Nr: 2256-07.2018.811.0032

 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: ISABEL PINTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlito Dias Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLITO DIAS FERREIRA, Filiação: Izabel 

de Oliveira Ferreira e Arnaldo Dias Ferreira, data de nascimento: 

01/09/1963, brasileiro(a), natural de Rosário Oeste-MT. 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: ISABEL PINTO FERREIRA requer Alvará Judicial, para 

fins de sacar junto a CAIXA ECONÕMICA FEDERAL, os valores existentes 

na conta bancária, com base nas razões fáticas e jurídicas. A requerente 

é mãe do CARLITO DIAS FERREIRA, que faleceu em 19/03/1995, devido 

um Choque Hemorrágico, Instrumento Perfuro Contundente, no entanto, a 

requerente tomou ciência de que deixou valores bloqueados na CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL. Por tanto com o falecimento do "de cujus", titular 

da conta vinculada a Caixa Econômica Federal, exige-se autorização, via 

Alvará Judicial, para a liberação dos valores existentes na respectiva 

conta.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Trata-se de procedimento para a 

concessão de Alvará Judicial proposto por ISABEL PINTO FERREIRA, 

assistida pela Defensoria Pública do Estado, com a finalidade de levantar 

valores deixados por seu filho CARLITO DIAS FERREIRA, falecido na data 

de 19/03/1995.Aduz que o falecido deixou valores bloqueados junto à 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL, entretanto, ficara impossibilitada de realizar 

levantamento dos respectivos valores deixados, pois a referida agência 

bancária atenderá a solicitação e fornecerá extrato bancário, somente por 

meio de autorização judicial.Com a inicial vieram os documentos contidos 

nas fls.04/17.Recebo a inicial, devendo ser processada nos termos dos 

artigos 719 e 725, VII, do CPC.Defiro os benefícios da gratuidade de 

justiça, com fulcro no art.98 e ss. do CPC. Destarte, determino a citação do 

interessado (art. 239 do CPC), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para que, 

querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, em consonância 

com o art. 721 do Código de Processo Civil.Outrossim, considerando que 

já há nos autos informações acerca da inexistência de dependentes 

habilitados em nome do de cujus, deixo de oficiar a autarquia federal 

INSS.Após, o decurso do prazo, com ou sem manifestação, volte-se este 

procedimento concluso.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Monalisi da Silva Costa , 

digitei.

Rosário Oeste, 18 de setembro de 2018

Ederaldo Lemes do Prado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84840 Nr: 3328-29.2018.811.0032

 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: Enir Serra Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2825/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento para a concessão de Alvará Judicial proposto 

por ENIR SERRA MACEDO, com a finalidade de levantar valores deixados 

por seu cônjuge VANDERLEI MACEDO, falecido na data de 14/06/2018.

Aduz, em síntese, que era casada com o de cujus, VANDERLEI MACEDO, 

que veio a óbito, consoante certidão de óbito anexa aos autos. Relata que 

da união, adveio o nascimento de 02 (dois) filhos, maiores e capazes.

Aduz, ainda, que o falecido deixou valores recorrentes de seu benefício 

previdenciário (NIB: 116.496.554-6), junto à previdência social, uma vez 

que restaram infrutíferas as tentavas de recebimento do numerário 

depositado pela via administrativa.

Com a inicial vieram os documentos contidos nas fls.05/19.

Recebo a inicial, devendo ser processada nos termos dos artigos 719 e 
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725, VII, do CPC.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça, com fulcro no art.98 e ss. do 

CPC.

 Oficie-se o INSS, para que informe nos autos acerca da existência de 

numerários em nome do de cujus VANDERLEI MACEDO.

 Após, o decurso do prazo, com ou sem manifestação, volte-se este 

procedimento concluso.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 15467 Nr: 981-77.2005.811.0032

 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: Ceurza Rosa de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230, Fabiano Goda - OAB:OAB/MT 7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - PROCURADOR FEDERAL DO INSS - - OAB:

 Certfico que os RPV's já foram expedidos e retirados os alvarás 

conforme fls. 194/195 e não há RPV há ser expedido, sendo assim intimo 

os autos a requerer o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84999 Nr: 3410-60.2018.811.0032

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HRGDSM, AGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, DEFIRO 

A TUTELA ANTECIPADA e, via de consequência, DECRETO a interdição 

provisória de ARYSINO GOMES DA SILVA, nomeando como sua curadora 

provisória a sua filha Sr.ª HERLILIAN REGINA GOMES DA SILVA MARTINS, 

que deverá representa-lo e assisti-lo nos atos da vida civil, sobretudo, 

perante o INSS e as instituições bancárias, pelo prazo de um ano, 

prorrogável.Tome-se por termo o compromisso.Designo audiência 

instrutória para dia 20 de fevereiro de 2019, às 17h00min, a fim de que 

seja realizada entrevista com o interditando, à vista do cumprimento do art. 

751 do Código de Processo Civil c/c art. 1.783-A do Código Civil.Cite-se o 

interditando e sua curadora provisória no endereço constante na inicial, a 

fim de que compareçam à audiência outrora designada.Ciência ao 

Ministério Público, a fim de que o mesmo intervenha como custos 

iuris.Expeçam-se os mandados.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às providências. Rosário Oeste/MT, 1º de 

outubro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63104 Nr: 1847-36.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Robert Amorim - 

OAB:6.610

 Certifico que a fim de atender ao solicitado no Oficio Juntado na ref: 203, 

foi dado buscas nos autos e constatei que não há procuração do réu para 

o advogado Wesley Robert Amorim, razão pelo qual intimo o mesmo a 

proceder a sua regularização nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. 

Outrossim prestos as informações solicitadas na ref: 203, quanto a este 

item e bem como encaminho o depoimento da testemunha: DJHONI PIRES 

DA SILVA, prestada na fase policial para cumprimento da cp de sua 

inquirição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84835 Nr: 3324-89.2018.811.0032

 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: ALEXANDRO CHRIST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO 

a tutela antecipada requerida.Com efeito, pelos fundamentos alhures, 

NOMEIO como perito judicial, independentemente de compromisso, o Dr. 

WINSTON CARLOS DA SILVA, CRM/MT 9.555, com endereço profissional 

na AV. SENADOR METELLO, N° 1683 – BAIRRO PORTO, CUIABÁ/MT, CEP: 

78032-175 (e-mail: winston.carlos@outlook.com), devendo o mesmo ser 

intimado desta nomeação para conhecimento, devendo informar data para 

realização da respectiva perícia médica, e, em seguida apresentar laudo 

médico no prazo máximo de 30(trinta) dias, respondendo impreterivelmente 

a todos os quesitos apresentados nos autos.NOMEIO a Assistente Social 

deste Juízo para que, no prazo impreterível de 30 (trinta) dias, realize a 

perícia socioeconômica junto à residência da parte autora, a fim de avaliar 

suas reais condições para obtenção do benefício ora pleiteado.CITE-SE o 

INSS, por intermédio da Procuradoria Federal Especializada, com a 

remessa dos autos para querendo contestar a presente demanda no 

prazo legal. Com a juntada dos respectivos laudos INTIMEM-SE desse logo 

as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. 

Rosário Oeste/MT, 1° de outubro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz 

de DireitoANEXO - [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54113 Nr: 2200-47.2013.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alaor Rodrigues Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:OAB/MT 8794-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

autora/interessada para efetuar o pagamento do preparo ou a retirada das 

Carta Precatória a ser expedida nestes autos e serem cumpridas em 

Varzea Grande e Porto Espiridião MT- , conformfe pesquisas realizadas 

as fls. 46/48.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 23073 Nr: 343-05.2009.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doroteio Guia da Silva, João da Guia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristhianne Nigro Pimenta - 

OAB:OAB/MT 6674, DEJAIR ROBERTO LIUN JUNIOR - OAB:10777

 Certifico que verificando estes autos, constatei que o réu Doroteio Guia 

da Silva, nõa foi encontrado no endereço constante dos autos, conforme 

certidão de fls. 447, assi9m sendo abrfo vistas dos autos ao MP para se 

manifestar a respeito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82865 Nr: 2288-12.2018.811.0032

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DILSON DE ALMEIDA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Liber de Oliveira, Valentino Carmo da 
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Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS MOREIRA MACIEL - 

OAB:15392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2288-12.2018.811.0032

Código n.º 82865

Vara Única

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Embargos de Terceiro proposto por JOSÉ DILSON DE 

ALMEIDA BARBOSA em face de HÉLIO LIBER DE OLIVEIRA., ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Compulsando estes autos, consta-se que a parte autora fora devidamente 

intimada para manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito, 

promovendo sua regularização processual, entretanto, quedou-se inerte.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relatório do necessário.

 Passo a decidir.

A demanda deve ser extinta no estado em que se encontra.

Neste ínterim, uma vez constatado o desinteresse de qualquer das partes 

em dar continuidade no processo, resta tão somente a este Magistrado a 

via da extinção do processo sem resolução do mérito, mormente porque 

em que pese à incidência do impulso oficial como regra geral, há atos 

processuais que são de competência privativa das partes e que, portanto, 

não podem ser supridas pelo juízo de ofício.

Ademais, registre-se, por oportuno, que o interesse processual é uma das 

condições da ação, e sem elas o processo não pode se desenvolver 

válida e regularmente.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, incisos I, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Rosário Oeste/MT, 05 de setembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50902 Nr: 851-43.2012.811.0032

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson João Chastalo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Henrique Florencio 

de Lima - OAB:OAB/MT 14.266-B, Vinicius Mantovani - OAB:MT 

16.955-O

 Vistos em correição.

A vista da certidão de fls. 202, intime-se o réu, pessoalmente, para que 

informe se ainda há advogado constituído por ele. Em caso negativo, 

desde já, intime-se a Defensoria Pública para que passe a atuar no feito, 

apresentando memoriais finais no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86149 Nr: 841-23.2018.811.0053

 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: LUIZ CLAUDIO HOLANDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER, CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO BENJAMIM BATISTA 

JUNIOR - OAB:10681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Desta feita, INTIME-SE o autor (DJE) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar à inicial ajustando o polo passivo da ação, sob pena de 

extinção do feito.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80052 Nr: 450-05.2017.811.0053

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BHDR, LFSDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 

SOUSA - OAB:15.284/MT, Marcos Douglas Wanderley Taxis da Silva 

- OAB:16533/MT

 Vistos etc.

1. Proceda-se a habilitação do causídico no Sistema Apolo (Ref: 10).

2. Ante a negatória de vaga de internação dos menores pela SEJUDH (Ref: 

12), DESIGNO audiência de apresentação para o dia 06 de novembro de 

2018, às 16h00min.

Intimem-se os adolescentes e seus respectivos representantes legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73931 Nr: 1549-78.2015.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO FERNANDO PECORA DE 

AMORIM - OAB:17695/O, Eduardo Schnell Nothen Junior - 

OAB:22662/0

 Vistos etc.

Ciente quanto à resposta do réu Evanildo (Ivanildo) Pereira dos Santos, 

apresentada por meio de defensor dativo, ocasião da qual optaram por 

apresentar resposta escrita em termos genéricos, ressalvando-se ao 

direito da produção de provas.

 O presente caso não se enquadra nas hipóteses da absolvição sumária 

(art. 397 e incisos, do CPP), assim DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 07 de novembro de 2018, às 16h00min.

 INTIMEM-SE o Ministério Público, a Defensoria Pública, o réu e as 

testemunhas arroladas, que residam nesta comarca.

CERTIFIQUE-SE a Secretaria quanto ao cumprimento do Alvará de Soltura 

do acusado (Ref: 90).

EXPEÇA-SE carta precatória para a comarca de Cuiabá/MT para a 

realização das oitivas das testemunhas João Antônio Avelar, Osvaldo 

Antônio de Avelar e Roniel Pereira dos Santos (endereços à Ref: 97). Em 

a t e n ç ã o  a o  O f í c i o  n º  2 1 5 4 / 2 0 1 8 - D O F  ( C I A  n º 

0021984-33.2018.8.11.0000), que restou determinado pela E. 

Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT que devem ser expedidas missivas 

na hipótese em que haja deslocamento de comarcas para testemunhas, 

mister a expedição de carta precatória para a comarca da capital, embora 

contígua.

REVOGO a nomeação da defensora dativa nestes autos, ante o retorno 

das ativades da DPE nesta comarca. Para tanto, FIXO a quantia de 02 

(duas) URH's.

 Cumpra-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-11.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDA DO BOM DESPACHO ARRUDA (REQUERENTE)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

LUCIANA DE ALMEIDA VIANA (ADVOGADO(A))
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FERNANDA CAMPOS WICKERT (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes do alvará eletrônico expedido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010389-38.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora do alvará eletrônico expedido nos 

autos. Santo Antônio do Leverger, 2 de outubro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-44.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Oscar Candido da Silveira Filho (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 SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 2 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010506-29.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARIZELIA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 2 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-97.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA (ADVOGADO(A))

LUIZ ROBERTO ESTEVAO BOTASSINE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura (ADVOGADO(A))

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 2 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000837-66.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO (ADVOGADO(A))

GLAUCIELE FERNANDA DE MOURA MAGALHAES (REQUERENTE)

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000837-66.2018.8.11.0053. REQUERENTE: GLAUCIELE 

FERNANDA DE MOURA MAGALHAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 

INTIME-SE o executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente 

corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), 

à luz do art. 523, §1º do CPC. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 

de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010506-34.2012.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

AIR CANADA (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

RODRIGO GOMES BRESSANE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO Numero 

do Processo: 8010506-34.2012.8.11.0053 REQUERENTE: JULIO CESAR 

MOREIRA SILVA JUNIOR REQUERIDO: AIR CANADA, TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos etc. MANIFESTEM-SE as partes em termos de 

prosseguimento. No silêncio AO ARQUIVO com baixa na distribuição. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-87.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CAROLINA GARCIA PASKEVICIUS (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 2 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000565-09.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCISCO FELIX (ADVOGADO(A))

ABDALLA TRUCK CENTER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (EXECUTADO)

 

Segue anexo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-97.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

RUI RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

RAFEDU DIGITAL SERVICO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
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COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000100-97.2017.8.11.0053; Valor causa: R$ 20.020,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: RUI RODRIGUES Parte 

Ré: REQUERIDO: RAFEDU DIGITAL SERVICO E COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA - ME, SKY BRASIL SERVICOS 

LTDA Vistos etc. INTIME-SE o executado a pagar o valor a que foi 

condenado, devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa 

de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º do CPC. Às providencias. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 4 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89579 Nr: 2402-27.2018.811.0039

 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, SDESM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

ARAPUTANGA - MT - OAB:ARAPUTANGA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

iniciais com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil 

para o fim de:a)FIXAR os alimentos em 50% (cinquenta por cento) do piso 

salarial nacional de 2018, perfazendo a quantia aproximada de R$ 477,00 

(quatrocentos e setenta e sete reais), mais 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias.Sem condenação a requerente ao pagamento 

de custas e despesas processuais, tendo em vista que é beneficiaria da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 07 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80460 Nr: 1772-26.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DE CARVALHO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

- OAB:MT 10.041

 “A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do 

estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além 

do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena”.Conforme apontado 

pelo Parquet, não obstante a ausência de cálculo de pena atualizado, 

considerando que o apenado possui em seu desfavor uma única 

condenação e o fato de que se encontra preso desde 01/03/2017, 

verifica-se que este já cumpriu 1/6 (um sexto) da pena, além do que, 

conforme afirmado no referido ofício expedido pela Diretora da Cadeia em 

ref. 30, JÚLIO possui bom comportamento carcerário.É importante 

esclarecer ainda, que o trabalho externo terá fundamental importância na 

ressocialização do reeducando, uma vez que, atendido na sua dignidade 

humana, o trabalho se instaura como instrumento de constituição da 

própria personalidade e, nestes termos, consubstancia-se em um 

instrumento de auxílio eficaz no atingimento do escopo de reinserção 

social dos apenados.Vale destacar também, que além de um dever social, 

o trabalho reeducativo e produtivo, é um direito do preso, e, ao mesmo 

tempo, uma atenuação gradativa do próprio regime de cumprimento de 

pena.Desta feita, com base no exposto CONCEDO AUTORIZAÇÃO para 

que o reeducando JÚLIO CESAR DE CARVALHO SOUZA preste trabalho 

externo junto à Secretaria de Obras deste município de São José dos 

Quatro Marcos.Neste caso, intime-se a Direção da Cadeia Pública local, 

para que providencie a juntada nos presentes autos, de documentação 

comprovando o recebimento da remuneração a ser paga ao reeducando 

pelo convênio firmado com a Prefeitura Municipal, bem como o 

consentimento deste para a realização do trabalho externo.Por fim, 

DETERMINO à Secretaria deste Juízo, a realização do calculo de pena 

atualizado, conforme já determinado em ref. 20.Dê-se ciência ao Ministério 

Público e à Diretoria da Cadeia.Cumpra-se com URGÊNCIA.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 10 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58909 Nr: 2334-19.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLI PAULINO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED

 CÓDIGO Nº. 58909.

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente o proferido em decisão prolatada (referência nº. 

85).

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63021 Nr: 1200-20.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINO PEREIRA TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JOAQUIM PEREIRA TELES, JACIRA 

ALVES DE OLIVEIRA TELES - DE CUJUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - 

OAB:11135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1200-20.2015.811.0039.

CÓDIGO 63021.

Vistos em Correição.

Considerando a manifestação do douto advogado da parte exequente, 

chamo o feito a ordem e revogo a decisão de ref.56, tendo em vista que o 

requerimento juntado aos autos não está devidamente assinado por 

advogado, devendo este ser desentranhado dos presentes autos, uma 

vez que de acordo com o Art. 1º, I da Lei 8.906/94, a postulação a órgão 

do Poder Judiciário é atividade privativa de advogado.

Defiro conforme requerido no item “c”, determino a remessa os autos ao 

cartório Distribuidor para que certifique se há possibilidade de se apurar 

quem juntou os documentode ref. 54 nos presentes autos.

 Considerando a informação sobre o afastamento do advogado Luiz 

Gonçalves de Seixas Filho, determino que as intimações sejam 

exclusivamente em nome do Advogado Fautino Lopes dos Santos – 

OAB/MT 11.135.

Após, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 31 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80431 Nr: 2546-35.2017.811.0039
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GIANDOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 Vistos em correição.

Certifique-se acerca do decurso do prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66082 Nr: 2316-61.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:MT 18777/O

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56801 Nr: 1555-64.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL DO COMPLEXO 

NASCENTE DO PANTANAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CEZAR REBULI - OAB:MT 

7565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMÓS MEDEIROS DOS 

SANTOS - OAB:21378/O

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente, com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86367 Nr: 828-66.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOSÉ DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente, com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88913 Nr: 2033-33.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO MIRANDA NUNES, CLAUDINES 

FERREIRA DE OLIVEIRA, ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA, 

CLAUDIANA FERREIRA DE LIMA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE CUNHA RODRIGUES 

DA CRUZ - OAB:23268/O, KÉLCIO JUNIO GARCIA - OAB:8169/MT

 ).Diante desse contexto, em face da existência de indícios satisfatórios 

da autoria e materialidade da prática do delito, que estratificam a existência 

de justa causa para a acusação — também conhecida como interesse de 

agir ou ‘fumus commissi delicti’ —, contidos no presente feito e, diante da 

tipicidade, em tese, dos fatos, RECEBO a denúncia, na forma do art. 56 da 

Lei n.º 11.343/2.006 e art. 41 do Código de Processo Penal, oferecida 

contra CLAUDIANA FERREIRA DE LIMA, TIAGO MIRANDA NUNES e 

ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA.DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 29 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

17H 00MIN, oportunidade em que será realizado o interrogatório dos 

acusados, e inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa (art. 57 da Lei nº 11.343/06). Intime-se o Ministério Público e a 

defesa, inclusive da expedição da carta precatória (Súmula nº 273 do STJ, 

art. 222, parte final, do CPP e item nº 7.3.6 da CNGCGJ/TJMT), 

atentando-se para o que preconiza o art. 370, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º 

do CPP.Intimem-se as testemunhas, cientificando-as do conteúdo dos arts. 

218, 219 e 453, todos do CPP, bem como requisitem-se as que exerçam 

função pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º do CPP. Cite-se e 

intime-se os acusados (art. 56 da Lei nº 11.343/06). Notifique-se o 

Ministério Público.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos – MT, 14 de 

setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75116 Nr: 26-05.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX FELAU BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEAN DOUGLAS APARECIDO 

VIEIRA COLARINO - OAB:22608/O

 Não ausentar da cidade onde reside sem autorização do Juízo;F) No 

prazo de 30 (trinta) dias, deverá juntar aos autos prova de que se 

encontra trabalhando, ou impossibilidade de trabalhar.G) Não poderá 

ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou instrumentos 

capazes de ofender a integridade física de outrem, como facas, 

canivetes, estiletes;H) Manter seu endereço sempre atualizado nos 

autos;I)Não cometer novo crime ou contravenção penal.Comuniquem-se à 

Polícia Civil e Militar desta cidade a fim de também fiscalizar o cumprimento 

das medidas cautelares impostas ao reeducando, os quais tomarão as 

providências legais e comunicar este Juízo, tão logo, ocorrido o 

descumprimento da ordem judicial em apreço.Expeça-se ofício ao Diretor 

da Cadeia, informando-lhe a respeito da presente decisão, bem como para 

que promova a imediata reinserção do reeducando em liberdade, para que 

usufrua, desde, já dos benefícios advindos do regime 

semiaberto.Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor do reeducando, 

devendo este ser posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro 

motivo estiver preso.Certifique-se o Sr. Oficial de Justiça, no momento da 

soltura, quanto ao endereço em que o reeducando irá residir.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se, com a máxima urgência. São José dos 

Quatro Marcos, 19 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66082 Nr: 2316-61.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:MT 18777/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA AUTORA, PARA MANIFETAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63021 Nr: 1200-20.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINO PEREIRA TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JOAQUIM PEREIRA TELES, JACIRA 

ALVES DE OLIVEIRA TELES - DE CUJUS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - 

OAB:11135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito, assim, tendo em vista 

que no feito a parte ré já propôs embargos da execução, se faz 

necessário sua manifestação quanto o pedido de desistência do autor.

DETERMINO a intimação pessoal da parte requerida, para que se 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos os autos 

para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 78219 Nr: 1402-26.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DE OLIVEIRA ESCORCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .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.Em se tratando de 

pagamento de honorários de perito em caso de assistência judiciária 

gratuita, a matéria é regulamentada pela Resolução nº 305 de 07/10/2014, 

do CJF, que fixa o valor máximo de R$ 248,53, podendo ser majorado para 

até 03 vezes esse valor (artigo 3º, §1º). Considerando a complexidade do 

trabalho, visto que a perícia do expert compreenderá a alegada 

incapacidade; considerando o tempo de duração do processo, nível de 

especialização do profissional, bem como o lugar de prestação do serviço 

(em comarca que se encontra a mais de 300 km de distância da capital 

deste estado), majoro o valor máximo da tabela vigente à época do efetivo 

pagamento (artigo 28, parágrafo único da Resolução 305/2014-CJF), e fixo 

o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).Nesta hipótese, deve ser 

observado, ainda, o artigo 95, §3º, II, do Código de Processo Civil, que 

assim estabelece:“§3o Quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: 

mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante 

remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado com o TJMT. 

Tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

maiores esclarecimentos por parte do perito deve ser expedido ofício e 

efetuados os demais atos necessários para o pagamento junto a este 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso.Intime-se.Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 28 de maio de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 014/2018-DF

O Excelentíssimo Doutor Conrado Machado Simão, MM. Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Sapezal, no uso de suas atribuições legais.

 CONSIDERANDO os termos do Provimento nº. 79/2008- CGJ, que dispõe 

sobre o programa Jurado Voluntário;

 CONSIDERANDO a necessidade da composição do corpo de jurados para 

o exercício do ano de 2019;

RESOLVE:

COMUNICAR a sociedade em geral que se encontram abertas as 

inscrições para Candidatos ao "PROGRAMA JURADO VOLUNTÁRIO" para 

as Sessões de Julgamentos do Tribunal do Júri da Comarca de 

Sapezal/MT, para o exercício do ano de 2019.

 1. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

 1.1 – Os interessados poderão se inscrever diretamente na Secretaria da 

Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, no endereço sito Avenida 

Pirambóia, nº 800, Centro – Telefones: 65 3383 1877.

1.2 – As inscrições serão realizadas durante o período de 03/10/2018 a 

30/10/2018.

 1.3 - Para as inscrições presenciais é necessário estar munido dos 

seguintes documentos:

 1.3.1 – Cópia da carteira de identidade ou documento com foto atual;

 1.3.2 – Certidão de antecedentes criminais.

 1.3.3 – Certidão de quitação eleitoral.

 2. – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO VOLUNTÁRIA

 2.1 – São requisitos para exercer a função de jurado voluntário:

 2.1.1 – Ser brasileiro nato ou naturalizado;

 2.1.2 – Ser maior de 18 anos; 2.1.3 – Não possuir antecedentes criminais;

 2.1.4 – Possuir boa conduta moral e social;

 2.1.5 – Estar gozando de plenos diretos politico (ser eleitor).

3. – DOS BENEFÍCIOS DA PARTICIPAÇÃO COMO JURADO VOLUNTÁRIO

 3.1 – Além de desempenhar a cidadania, o exercício efetivo da função de 

jurado constitui serviço público relevante, que estabelece a presunção de 

idoneidade moral e assegura prisão especial, em caso de crime comum até 

o julgamento final da ação.

 3.2 – No período em que estiver à disposição da Justiça, o jurado não 

sofrerá nenhum desconto do salário ou vencimento no dia em que 

comparecer à Sessão do Júri, tendo direito a certidão que comprove sua 

participação no julgamento.

 3.3 – Possuir o direito de preferência, em caso de empate nas licitações 

públicas e nos provimentos mediante concurso de cargo ou função 

pública, ou ainda nos casos de pedidos de promoção funcional ou 

remoção voluntária.

4. – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 4.1 – O sorteio dos novos jurados habilitados está previsto para o mês de 

outubro/2018.

 4.2 – O jurado voluntário habilitado e sorteado irá compor o Conselho de 

Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Sapezal, por grupo composto 

com sete pessoas ao todo.

 4.3 – A instituição tem como competência julgar os crimes dolosos contra 

a vida, ou seja, os praticados com a intenção de matar.

 Publique-se, no sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e no átrio do 

Fórum, no local de costume para conhecimento público.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém no futuro 

possa alegar desconhecimento, expediu-se o presente edital, que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu,Remilson 

Fabio de Moraes, Gestor Geral que digitei.

Sapezal-MT, 02 de outubro de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72928 Nr: 510-39.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE ANA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para Intimar a parte Exequente através de sua Advogada para, no prazo 

de 05(cinco) dias, informe o endereço da parte executada, conforme r. 

determinação de fls. 60/vº, item III.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104735 Nr: 4033-20.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES DAMACENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300/MT
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 Intimação da parte requerida na pessoa de seu advogado para ciência de 

audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 77279 Nr: 1500-93.2014.811.0078

 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): THIAGO JANS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 SENTENÇA:

"(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de 

THIAGO JANS DIAS para o fim de, confirmando a liminar, fixar a obrigação 

do requerido de não fazer qualquer prescrição de óculos, tratamento 

ocular, receituários, ministrar medicamentos, realizar procedimentos 

invasivos ou não, consultas, dentre outras condutas ligadas à saúde 

ocular sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e limitado a 

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), extinguindo o feito com resolução do 

mérito, nos termos do o art. 487, CPC.(...)"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73373 Nr: 937-36.2013.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SABIONI VALADARES - 

OAB:MT/16218/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON BRAGAGNOLO - 

OAB:RS 82720

 Intimação dos Advogados das partes quanto a Resolução do Mérito.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, 

inciso I do CPC/2015, para:a)FIXAR a guarda unilateral definitiva de 

EMANUELI SILVA GARCIA e ANA VITÓRIA SILVA GARCIA em favor do 

genitor, ora Requerente, MANOEL MESSIAS DA SILVA 

FILHO.b)REGULAMENTAR o direito de

visitas da genitora em finais de semana alternados, a ser exercido quando 

a Requerida obtiver alta.c)CONDENAR a requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 85 § 2º do CPC/2015, contudo, DEFIRO o pedido de assistência 

judiciária gratuita feito na contestação, razão pela qual a condenação às 

custas e despesas processuais ficará sob condição suspensiva de 

exigibilidade, consoante preconizado no artigo 98 § 3º do CPC/2015 

.d)EXPEÇA-SE o termo de guarda definitiva em favor do genitor MANOEL 

MESSIAS DA SILVA FILHO.Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos.Intime-se a DEFENSORIA PÚBLICA e as 

partes.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110436 Nr: 2325-95.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ADEILDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora, devidamente intimada para manifestar-se, dentro do 

prazo legal, acerca da certidão do Oficial de Justiça encartada na ref. 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 97226 Nr: 344-65.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE DE CAMARGO HOLUBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora, devidamente intimada para manifestar-se, dentro do 

prazo legal, acerca da certidão do Oficial de Justiça encartada na ref. 27.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106883 Nr: 28-18.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRY BRISOT, MAYLLA CRISTINA ALVES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA, 

DUÍLIO PIATO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - 

OAB:19878/O, SILVIO HENRIQUE CORREA - OAB:9979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Declaratória Cumulada com ressarcimento e 

antecipação de Tutela e Danos Morais ajuizada por HENRY BRISOT e 

MAYLLA CRISTINA ALVES OLIVEIRA BRISOT em face de CARLOS 

AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA e DUILIO PIATO JUNIOR, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Compulsando atentamente os autos, constato que no despacho de ref. 12 

foi determinado que somente após a chegada de TODAS as contestações 

é que o processo deveria ser remetido ao gabinete.

Com efeito, o réu Duílio Piato Júnior se deu por citado à ref. 26 e 

apresentou sua contestação à ref. 28.

Proceda o Senhor Gestor Judiciário o cadastramento no sistema Apolo do 

advogado do requerido Duílio Piato Júnior para que receba as intimações 

sob pena de nulidade.

Verifico que o requerido CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA ainda não 

foi citado, razão pela qual DETERMINO que a secretaria proceda à 

expedição de citação conforme determinado.

Com a chegada da contestação do requerido CARLOS, intime-se a parte 

autora para impugnação de todas as contestações no prazo legal.

Certificado o decurso de prazo, remetam-se os autos conclusos ao 

gabinete.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Comarca de Tabaporã

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010079-35.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Ofício requisitório de pagamento de Precatório nº 0824/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-42.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (ADVOGADO(A))

ANGELITA APARECIDA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)
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SERASA EXPERIAN (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TABAPORÃ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ RUA 

CARLOS ROBERTO PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - 

MT  -  CEP:  78563 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000035-42.2018.8.11.0094 Valor da causa: $9,540.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: ANGELITA APARECIDA LIMA Endereço: rua 

Carlos Roberto Platero, s/n, Centro, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO PAN S.A. Endereço: AVENIDA 

TENENTE-CORONEL DUARTE, - ATÉ 789/790, CENTRO NORTE, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78005-500 Nome: SERASA EXPERIAN Endereço: Avenida 

Historiador Rubens de Mendonça, 2254, ed. American Business Center, 

Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DE ANGELITA APARECIDA LIMA para, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar o endereço atual DO REQUERIDO BANCO PAN, sob 

pena de extinção do feito, TABAPORÃ, 2 de outubro de 2018. Marcos 

Antônio de Freitas Gestor Juizado Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64076 Nr: 1714-52.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO LUCAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSE DE ALENCAR - 

OAB:14539

 Processo n°: 1714-52.2018.811.0108 (Código 64076)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Gustavo Lucas da Silva

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

de Gustavo Lucas da Silva, pela suposta prática dos delitos previstos no 

artigo 157, §2º, I, II e V (com redação anterior à Lei nº 13.654/18) e artigo 

158, §3º, ambos do Código Penal; artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, todos 

na forma do artigo 69 do CP.

Compulsando os autos com a devida diligência, verifica-se que a Defesa 

restringiu-se apenas a afirmar que os fatos não ocorreram da forma 

narrada na denúncia, reservando-se ao direito de se defender em ocasião 

oportuna.

Assim, não resta configurada nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária disposta no art. 397 do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária dos acusados, 

designo audiência de instrução para o dia de de 2018, às h min.

Na audiência serão inquiridas as testemunhas arroladas pela Acusação e 

pela Defesa.

Proceda-se a intimação do Ministério Público, do acusado e da Defensoria 

Pública.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 27 de setembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 64988 Nr: 2274-91.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPACEL- IND. E COM. DE CALCÁRIO E CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO TIRLONI, CASSIANA CANDIDO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:MT0011449O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

 Se presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se 

conforme deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO.

Em caso negativo, oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos 

documentos necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com 

urgência, e que caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) 

dias a presente será devolvida independentemente de cumprimento.

Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta.

Após, se devidamente cumprida, devolva-se à comarca de Origem 

fazendo grafar as nossas homenagens.

Anotações e baixas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38579 Nr: 1140-79.2010.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o Parquet imputa ao 

acusado MARCOS ANTONIO DE SENA a prática, em tese, do delito 

capitulado no artigo 129, §9º, e artigo 147, "caput", ambos do Código 

Penal.

A denúncia foi recebida, conforme decisão de fl. 28.

Citado, o acusado apresentou defesa preliminar às fls. 45/47.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Decido.

Pois bem. Verifico estarem presentes o fumus commissi delicti, ou seja, 

prova da materialidade e indícios de autoria, conforme depoimentos 

prestados na fase policial. Portanto, não estão presentes quaisquer das 

causas ensejadoras da absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP.

Por derradeiro, designo a audiência de instrução para o dia 02/10/2018, às 

15:40 horas, por ausência de vaga anterior na pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 60276 Nr: 70-80.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAILAN JOSE VIEIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797

 Considerando a licença médica do magistrado Dr. Jean Paulo Leão Rufino 

e conforme pauta de audiência apresentada pela assessoria, fica 

redesignada para o dia 05.02.2019 às 17h10min a audiência anteriormente 

aprazada para hoje.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 58769 Nr: 798-58.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN SEVERINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 Considerando a licença médica do magistrado Dr. Jean Paulo Leão Rufino 

e conforme pauta de audiência apresentada pela assessoria, fica 

redesignada para o dia 05.02.2019 às 16h50min a audiência anteriormente 

aprazada para hoje.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 58783 Nr: 810-72.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE MOHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797

 Considerando a licença médica do magistrado Dr. Jean Paulo Leão Rufino 

e conforme pauta de audiência apresentada pela assessoria, fica 

redesignada para o dia 05.02.2019 às 16h10min a audiência anteriormente 

aprazada para hoje.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 38579 Nr: 1140-79.2010.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Considerando a licença médica do magistrado Dr. Jean Paulo Leão Rufino 

e conforme pauta de audiência apresentada pela assessoria, fica 

redesignada para o dia 05.02.2019 às 15h40min a audiência anteriormente 

aprazada para hoje.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56507 Nr: 999-84.2015.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMIRO SILVEIRA FALCÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AURÉLIO CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 18700-O

 Considerando a licença médica do magistrado Dr. Jean Paulo Leão Rufino 

e conforme pauta de audiência apresentada pela assessoria, fica 

redesignada para o dia 05.02.2019 às 15h00min a audiência anteriormente 

aprazada para hoje.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 60011 Nr: 1374-51.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AURÉLIO CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 18700-O

 Considerando a licença médica do magistrado Dr. Jean Paulo Leão Rufino 

e conforme pauta de audiência apresentada pela assessoria, fica 

redesignada para o dia 05.02.2019 às 14h00min a audiência anteriormente 

aprazada para hoje.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 38017 Nr: 577-85.2010.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA GONÇALVES E GONÇALVES, 

VALDEMIR RODRIGUES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 Considerando a licença médica do magistrado Dr. Jean Paulo Leão Rufino 

e conforme pauta de audiência apresentada pela assessoria, fica 

redesignada para o dia 05.02.2019 às 13h30min a audiência anteriormente 

aprazada para hoje.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60717 Nr: 377-58.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubney Cano de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubney Cano Brito - OAB:MT 

7820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Anulatória c.c pedido de Indenização por Dano Moral e 

Material promovida por RUBNEY CANO DE BRITO em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Alega na inicial, em síntese, que é consumidor dos serviços de energia 

prestados pela empresa requerida através da Unidade Consumidora (UC) 

n. 6/1328859-2, e que no final do ano de 2015, foi surpreendido com 

cobranças de valores exorbitantes referentes ao consumo de energia em 

sua unidade consumidora, que o fez deixar de utilizar todos os aparelhos 

que poderiam registrar alto consumo de energia em sua propriedade, 

contudo, mesmo assim as faturas continuaram a chegar com valores muito 

altos nos meses subsequentes, o que dificultou o pagamento de algumas 

contas, gerando a suspensão dos serviços pela requerida, no final do 

mês de maio de 2016, mesmo após reclamações por parte do requerente.

Assim, no dia 02/06/2016, procurou a promovida visando o 

restabelecimento dos serviços de energia elétrica, quando lhe foi proposto 

o parcelamento das contas referentes ao período de 12/2015 a 06/2016 

que se encontravam atrasadas. Outrossim, narra que somente aceitou o 

parcelamento dos débitos, com a consequente assinatura de termo de 

confissão de dívida, tendo em vista que somente assim poderia ter reavido 

o serviço essencial prestado pela requerida.

 Afirma que inexistem motivos para a emissão de tal débito e argumenta 

que a suspensão no fornecimento de energia em sua unidade 

consumidora os prejuízos serão imensuráveis, pois trata-se de serviço 

essencial.

Assim, requereu a concessão liminar para que empresa ré se abstenha de 

cobrar os valores referentes ao termo de confissão de dívida (fls. 64), 

para que não proceda com a suspensão do fornecimento de energia em 

sua unidade consumidora n. 6/1328859-2 enquanto perdurar a lide ou, 

caso o tenha feito, para que restabeleça o serviço imediatamente, bem 

como para que a empresa requerida se abstenha de incluir seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, referente a fatura em litígio.

 No mérito, requereu a confirmação da liminar, a inversão do ônus a prova, 

a condenação da ré em danos morais, bem como que seja declarado nulo 

o termo de confissão de dívida em questão, com o consequente reexame 

das faturas de energia elétrica emitidas entre o período de dezembro de 

2015 a dezembro de 2016.

Com a inicial foram apresentados os documentos de fls. 24/76.

Tentada a conciliação das partes, a mesma restou infrutífera (fls. 82).

A promovida apresentou contestação e documentos comprobatórios às 

fls. 103/128, sustentando a regularidade do débito e pugnando pela 

improcedência do pedido em sua totalidade.

Impugnação à Contestação apresentada às fls. 131/145, reforçando os 

pedidos da peça exordial e pugnando pelo afastamento das teses 
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levantadas pela reclamada.

O pedido de tutela de urgência foi deferido às fls. 146/148.

Intimadas as partes para especificarem as provas a serem produzidas, a 

empresa requerida manifestou-se à fls. 149 aduzindo não possuir 

interesse na produção de outras provas e a parte autora quedou-se inerte 

(fls. 151/152).

É o relatório necessário. DECIDO .

O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo 

que ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do 

Código de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a doutrina:

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335).

O Superior Tribunal de Justiça assevera ainda que “é entendimento 

assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a 

sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os 

argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser 

sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 

suficiente para a composição do litígio”. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - 

Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998).

A pretensão da parte autora é a anulação do termo de confissão de dívida 

que se obrigou, alegando coação irresistível em razão da ameaça de 

suspenção de fornecimento de energia elétrica pelo inadimplemento de 

faturas de energia elétrica que afirma serem inexigíveis, bem como a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral 

que alega ter sofrido.

Antes de tudo, cumpre esclarecer que a relação tratada nos autos é de 

consumo (prestação de serviços de energia elétrica), devendo incidir ao 

caso todos os princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor.

 Depreende-se dos autos que os próprios documentos carreados pela 

parte autora e sua própria argumentação, corroborado pelos argumentos 

trazidos pela requerida na contestação, conduzem à improcedência do 

pleito inicial.

Com relação à alegada inexigibilidade das faturas de energia elétrica 

referentes aos meses de dezembro de 2015 a junho de 2016, não 

merecem prosperar os argumentos do autor de que o faturamento por 

média aritmética dos valores faturados nos últimos 12 meses não deveria 

se aplicar no presente caso concreto em razão da ausência de 

comunicação, pois o que se vê dos autos é que, no período acima aludido, 

o faturamento do consumo de energia elétrica na unidade consumidora do 

autor se deu através de leitura plurimensal, logo, aplica-se ao caso a regra 

do art. 89 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que determina que nos 

referidos casos, por se tratar de unidade consumidora do grupo B, 

localizada em área rural, “o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a 

leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou 

a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de 

faturamento”, sendo certo que, a necessidade de prévia divulgação da 

forma de faturamento ao consumidor somente é obrigatória no caso 

previsto no art. 86 da mesma resolução, quando as leituras se dão em 

intervalos de até 12 meses, condicionado à leitura mensal que deve ser 

feita pelo próprio consumidor, o que se percebe, portanto, tratar-se de 

medida facultativa, a depender da vontade do consumidor, e que não se 

aplica nos autos.

Em verdade, nota-se das poucas provas coligidas nos autos que, de fato, 

o autor buscou realizar as leituras mensais e repassá-las à 

concessionária de energia elétrica, contudo, esqueceu-se de enfatizar 

que a tentativa se deu após o parcelamento das dívidas referentes às 

faturas de dezembro/2015 a junho/2016, o que demonstra, por ora, que as 

leituras no mencionado período, se deram de forma escorreita, conforme 

legislação vigente, pouco importando, in casu, se nos meses 

subsequentes foi possível ou não a subsunção da regra do art. 86 da 

Resolução 414/2010, na unidade consumidora do autor.

No que concerne a alegação de que efetivamente não consumiu o 

equivalente aos valores cobrados nas faturas impugnadas, entre os 

meses de dezembro de 2015 a junho de 2016, pois teria desligado desde 

outubro de 2015, todos os aparelhos elétricos que consumiam mais 

energia elétrica em sua propriedade rural, onde afirma possuir um granja, 

melhor sorte não lhe assiste, pois não se desincumbiu do ônus de provar 

a referida tese, seja através prova pericial ou testemunhal, mesmo 

devidamente intimado para apresentar as provas que pretendesse 

produzir, sendo mister novamente ressaltar que, as leituras do consumo 

de energia nos meses em pauta ocorreram dentro dos parâmetros legais, 

conforme acima exposto.

Diante do exposto, demonstrada a legalidade e exigibilidade das faturas 

impugnadas, evidencia-se a improcedência do pedido de anulação do 

Termo de Confissão de Dívida apresentado às fls. 64, não merecendo 

prosperar ainda a alegação de coação irresistível, porquanto a suspensão 

de fornecimento de energia elétrica, em razão de inequívoco 

inadimplemento das faturas por parte do consumir que, frisa-se ter 

perdurado por sete meses no presente caso, é perfeitamente legal, 

conforme as regras do art. 172 e ss. da Resolução nº 414/10 da ANEEL e 

art. 17 da Lei 9.427/96.

Ademais, quanto ao pedido de indenização por dano moral, também não 

merece prosperar, visto que foi devidamente evidenciada a regularidade 

das cobranças e, portanto, da suspensão do fornecimento de energia 

elétrica ocorrida na UC do autor, sendo importante mencionar ainda, a 

manifesta improcedência quanto ao pedido de indenização por danos 

materiais, que sequer foram relacionados na exordial pelo autor.

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO ANULATÓRIA 

C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS proposta 

por RUBNEY CANO DE BRITO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

P.R.I. Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103542 Nr: 1244-78.2014.811.0102

 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: EVERTON PLÁ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE FERTILIZANTES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9123 MT, LUIZ FERNANDO DECANINI - OAB:6865-A MT

 Intimar a parte autora para pugnar o que entender de direito no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119607 Nr: 2714-42.2017.811.0102

 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: BENJAMIM AFINOVICZ, CRISTIANE SCARPARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.Distribua-se por dependência 

aos autos principais (Processo nº 17-15.1998.811.0102, código Apolo n. 

3543), nos termos do art. 676 do CPC.Traslade-se para os autos principais 

cópia desta decisão.CITE-SE a embargada para contestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termo do art. 679 do CPC.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Vera/MT, 18 de janeiro de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106603 Nr: 929-16.2015.811.0102

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIELI CRISTINA WEBER GUBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, SE MANIFESTAR EM RELAÇÃO AOS OFÍCIOS JUNTADOS 

ÀS REF. 80 E 95, BEM COMO REQUERER O QUE DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114049 Nr: 420-17.2017.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA MARQUES PINTADO - 

OAB:17934/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - OAB:

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, SE MANIFESTAR SOBRE O ESTUDO JUNTADO AOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113064 Nr: 1734-32.2016.811.0102

 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): AUTO POSTO JORÉ LTDA., OLAVO VICENTE 

FRIEDRICH, MARIA LUCIRENE APARECIDA DE SOUZA FRIEDRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte aos autos comprovante de pagamento das custas dos 

selos de autenticação da Certidão de Averbação de Penhora expedida 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124716 Nr: 2089-71.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISLEI RODRIGUES CARPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLON MIALET DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:23391/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para QUE PROVIDENCIE O 

COMPARECIMENTO DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 05 de DEZEMBRO de 2018 às 13h40min, neste 

Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125359 Nr: 2376-34.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFODS, KLRDS, KLRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAILSON JOSE DE SANTANA - 

OAB:PA/-11487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114284 Nr: 525-91.2017.811.0102

 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): LCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA CALDAS DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 24.684

 Certifico e dou fé, que nesta data entrei em contato telefônico através do 

nº (21) 99162-4933, com a Dra. Paula Caldas dos Santos - OAB/MT 

24684-B, onde intimei-a da nomeação como defensora dativa, informou-me 

que encontra-se em viagem, onde cadastrei-a para ter acesso aos autos, 

tendo em vista é virtual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121233 Nr: 474-46.2018.811.0102

 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): CARMEM LUCIA MAGALHAES VALLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.350/O, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar nos autos acerca do AR devolvido de ref. 31, ou, querendo, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

expedição e cumprimento de Mandado de Citação, por meio de guia emitida 

no Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 07/2017-CGJ, devendo 

proceder a juntada nos autos de cópia da guia e comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115460 Nr: 1015-16.2017.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDO BRAZ MISTURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO NATALINO DANIELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:21919/O

 Intimação do Advogado da parte Autora, para no prazo legal manifestar 

nos autos em relação ao AR (negativo) devolvido e juntado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71983 Nr: 1086-28.2011.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS SLONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., ICATU 

SEGUROS HARTFORD SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184 -A/MT

 Autos nº: 1089-28.2011.811.0102

 Código n°: 71983

Vistos, etc.

Às fls. 399/400, a executada ICATU SEGUROS S.A. e BANCO 

COOPERATIVO SICREDI S.A., postularam seja declarada a nulidade da 

decisão de fl. 390/392, uma vez que não houve a publicação do ato, bem 

como sejam declarados nulos os demais atos praticados.

 DECIDO.

 Inicialmente, PROCEDA-SE a alteração da classe processual para 

cumprimento de sentença.
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Com efeito, compulsando detidamente os autos, verifico que não houve a 

publicação da decisão de fl. 390/392, todavia cumpre conseguir que a 

ausência de publicação não torna a decisão nula, sendo que o disposto no 

artigo 272, §2º, do CPC restringe-se unicamente a eventual nulidade do ato 

da intimação quando não preenchidos os requisitos nele mencionados.

 Desse modo, a fim de sanar a irregularidade processual, CHAMO O FEITO 

A ORDEM para determinar a intimação das partes da decisão de fls. 

390/392, devolvendo eventuais prazos, e por consequência, REVOGO a 

decisão de fl. 394.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 05 de Setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121057 Nr: 379-16.2018.811.0102

 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): ANTONIO FERREIRA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar nos autos em relação ao AR negativo de ref. 32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109749 Nr: 430-95.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO VICENTE FRIEDRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVAL JOSÉ BETINELLI - 

OAB:PR 74.635, ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES - OAB:17964/PR, 

Everton Diego Giessler - OAB:PR 74.627, JARBAS CASTILHOS DA 

SILVA - OAB:64.833 PR, PAULO VICTOR KRUSTSCH SOLETTI - 

OAB:PR 58.676, RODRIGO HERCULANO DE OLIVEIRA - OAB:333709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado(a) do Auto para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar nos autos acerca da certidão de ref. 46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112471 Nr: 1416-49.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVA & VALENDOLF LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VESTE USA BRASIL CONFECÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA MARQUES PINTADO - 

OAB:17934/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado(a) da parte Autora para, no prazo de 20 (vinte) 

dias, indicar nos autos bens passíveis de penhora em

nome das partes executada, conforme determinação de ref.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115726 Nr: 1113-98.2017.811.0102

 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: DCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBMC, CMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:14125, CRISTIANE DEPINÉ DE OLIVEIRA - OAB:22627, SILVANO 

FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO OVELAR - OAB:6270

 INTIMAR as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca da proposta de honorários de ref. 59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125420 Nr: 2410-09.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS ZANELLA, CARLOS ALBERTO 

BELLAVER, LENIR TERESINHA ZANELLA BELLAVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119594 Nr: 2705-80.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON CAETANO DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGUARDO WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:21919/O, WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - OAB:MT 23.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2705-80.2017.811.0102

Código nº: 119594

 Vistos, etc.

Tendo em vista que foi negado provimento ao agravo de instrumento 

interposto pela parte autora (ref. 33), DETERMINO a sua intimação para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o recolhimento de custas e taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC).

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 1° de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-80.2016.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLE CRISTINE NASCIMENTO BORGES (REQUERENTE)

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por ARTHUR MOREIRA PEDREIRA 

ALBUQUERQUE e ISABELLE BORGES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE em 

desfavor de TAM LINHAS AÉREAS S/A. 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. Da mesma forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva 

sob a alegação de que a Cia. Aérea responsável pelos fatos seria a 

Passaredo Transportes Aéreos, uma vez que, que apesar de serem 

pessoas jurídicas distintas, a Passaredo atua na aviação regional 

representando a TAM Linhas Aéreas. Verifica-se ainda, no próprio 

comprovante de compra do bilhete aéreo juntado na inicial, apesar da 

indicação da realização do voo pela Passaredo, verifica-se a menção ao 

Programa TAM Fidelidade, bem como do próprio site da TAM para a 

realização de eventual. Assim, resta afastada a alegação de ilegitimidade. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Inicialmente, vale mencionar a 
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aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em questão, 

conforme entendimento pacífico da jurisprudência: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO 

NO VOO E EXTRAVIO DE BAGAGEM. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 

1. Sendo a relação entre as partes regida pelo Código de Defesa do 

Consumidor, a jurisprudência deste STJ entende que "a responsabilidade 

civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de 

serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada 

pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações 

(Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro 

de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista" 

(AgRg no AREsp n. 582.541/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 24/11/2014).2. Incidência da Súmula 

n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 

AREsp 661.046/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 24/09/2015) Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida no 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora contratou dois trechos (Sinop-Brasília e 

Brasilia-Sinop) e que, após o cancelamento do voo inaugural, ocorreu uma 

sucessão de atrasos nos roteiros previamente estabelecidos e a 

necessidade de gastos não previstos. Requereu assim, danos materiais e 

morais. A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. É incontroverso nos autos que a parte 

reclamante contratou trechos aéreos e que estes não foram prestados 

nos limites do contrato celebrado. Note-se que a reclamada simplesmente 

alega, tanto em contestação, quanto no email apresentado na inicial, que 

não pode ser responsabilizada por situações como o atraso decorrente da 

quebra da aeronave Ora, se a reclamada se propõe a atuar no ramo da 

aviação civil e a ocorrência de avarias em aeronaves pode ser 

considerada normal, não pode ela alegar que não deve responder pelos 

riscos do negócio em que aufere lucro. Assim, todos os gastos extras em 

virtude da conduta da reclamada foram devidamente comprovados com as 

notas fiscais juntadas aos autos, razão pela qual devem os autores ser 

ressarcidos de tais valores, conforme a inicial. O dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pelas reclamadas, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso em concreto, 

insta salientar que a autora Isabelle se encontrava gestante e os fatos 

ocorreram na viagem que os autores fariam para a celebração 

denominada “Chá de Bebê”, na cidade de Belém/PA. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Desta forma, entendo por prudente a 

fixação da indenização por danos morais na forma requerida, 

estabelecendo o valor de R$12.000,00 (cinco mil reais) para o autor Arthur 

e R$15.000,00 (quinze mil reais) em favor da autora Isabelle, em razão 

desta se encontrar gestante quando dos fatos. Ante o exposto, julgo 

procedentes os pedidos para condenar a reclamada: 1) a pagar R$ 

R$6.478,02 (seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e dois centavos), 

acrescidos de juros de 1,0% desde a citação e correção monetária pelo 

IGP-M/FGV a contar de cada desembolso; 2) a pagar R$12.000,00 (doze 

mil reais) a titulo de danos morais corrigidos monetariamente pelo 

IGP-M/FGV e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir 

desta data em favor de Arthur Moreira Pedreira Albuquerque; e 3) a pagar 

R$ R$15.000,00 (quinze mil reais) a titulo de danos morais corrigidos 

monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês, ambos a partir desta data em favor de Isabelle Borges Pedreira 

Albuquerque, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. PRI. Juliano Hermont 

Hermes da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010091-59.2016.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLE CRISTINE NASCIMENTO BORGES (REQUERENTE)

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STEPHANIE VIEIRA GOULARTE (ADVOGADO(A))

ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO 

DE HOSPEDAGEM LTDA. (REQUERIDO)

CAROLINA HAHN (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

8010091-59.2016.8.11.0102. REQUERENTE: ARTHUR MOREIRA PEDREIRA 

DE ALBUQUERQUE, ISABELLE CRISTINE NASCIMENTO BORGES 

REQUERIDO: ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E 

CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE e OUTRA em desfavor de ACHE UM LUGAR PARA FICAR 

AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. Passo 

ao exame das preliminares. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva da 

reclamada AIRBNB BRASIL LTDA., sob o fundamento de que não seria a 

responsável pelo serviço prestado, tenho que não merece prosperar. 

Fundamenta sua preliminar informando que a AIRBNB Irlanda seria a 

responsável pela intermediação realizada e assim, deveria figurar no polo 

passivo da presente demanda. Ora, não merece guarida tal alegação, 

posto que nesta relação de consumo, exigir que o consumidor ao acessar 

o sítio eletrônico da reclamada e contratar seus serviços, soubesse que 

outra empresa, com o mesmo nome, só que com sede em país diverso, 

passaria a ser responsável pelo serviço a ser prestado. Assim, não cabe 

tal preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeitada a preliminar, passo ao 

exame do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte autora. Aliás, no 

caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 
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interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 300 e 302 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. A parte autora, ao 

chegar no local de hospedagem, contratada junto à reclamada, verificou a 

ausência do ar-condicionado, que constava como item existente no local. 

Apesar das alegações de que a responsabilidade do fornecimento do 

serviço cabe ao chamado anfitrião e que os autores deveriam realizar os 

procedimentos de reclamação constantes no sítio da reclamada, 

verifica-se, conforme a documentação trazida à inicial que houve a 

tentativa de resolução da situação junto à reclamada, porém não houve 

sucesso, tanto que esta forneceu um crédito no valo de US$200.00 

(duzentos dólares) em favor dos autores. Além do mais, descabida a 

alegação quanto à temperatura média durante a estada dos autores na 

cidade de Paris. O simples fato de oferecer o serviço do qual não possui 

capacidade para fazê-lo, gera por si só a necessidade de se reparar os 

danos morais experimentados, salientando que os autores, durante a sua 

viagem, tentaram solucionar o problema, porém de forma infrutifera. E 

outra, a tentativa de se verificar se o ar-condicionado fez falta ou não 

para o bem-estar dos autores não faz o menor sentido. Com efeito, a 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. O dano moral experimentado pela parte 

reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada. No 

que pertine aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 

186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia das reclamadas. 

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de 

um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação 

do serviço efetivado pelas reclamadas, sendo desnecessária, nestes 

casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado, restando afastada a alegação de que o 

pretendido pelos autores supera o valor da hospedagem, até porque não 

se discute referido valor nesta demanda. Desta forma, entendo por 

prudente a fixação da indenização por danos morais no valor de 

R$12.000,00 (doze mil reais) em favor do reclamante Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque e R$15.000,00 (quinze mil reais) em favor de 

Isabelle Borges Pedreira de Albuquerque, diante da gravidez, estado que a 

mulher demanda maior proteção de todos, inclusive estatal, quando da 

reparação de danos. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do 

CPC, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a reclamada ACHE 

UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE 

HOSPEDAGEM LTDA, a pagar, a título de indenização por danos morais, a 

parte reclamante ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE o valor 

de R$12.000,00 (doze mil reais) e a parte reclamante ISABELLE BORGES 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), 

tais valores corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data 

e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. 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. VERA, 28 de agosto de 2018. Juliano Hermont Hermes da Silva 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010091-59.2016.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLE CRISTINE NASCIMENTO BORGES (REQUERENTE)

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STEPHANIE VIEIRA GOULARTE (ADVOGADO(A))

ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO 

DE HOSPEDAGEM LTDA. (REQUERIDO)

CAROLINA HAHN (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

8010091-59.2016.8.11.0102. REQUERENTE: ARTHUR MOREIRA PEDREIRA 

DE ALBUQUERQUE, ISABELLE CRISTINE NASCIMENTO BORGES 

REQUERIDO: ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E 

CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE e OUTRA em desfavor de ACHE UM LUGAR PARA FICAR 

AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. Passo 

ao exame das preliminares. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva da 

reclamada AIRBNB BRASIL LTDA., sob o fundamento de que não seria a 

responsável pelo serviço prestado, tenho que não merece prosperar. 

Fundamenta sua preliminar informando que a AIRBNB Irlanda seria a 

responsável pela intermediação realizada e assim, deveria figurar no polo 

passivo da presente demanda. Ora, não merece guarida tal alegação, 

posto que nesta relação de consumo, exigir que o consumidor ao acessar 

o sítio eletrônico da reclamada e contratar seus serviços, soubesse que 

outra empresa, com o mesmo nome, só que com sede em país diverso, 

passaria a ser responsável pelo serviço a ser prestado. Assim, não cabe 

tal preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeitada a preliminar, passo ao 

exame do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte autora. Aliás, no 

caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 300 e 302 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. A parte autora, ao 

chegar no local de hospedagem, contratada junto à reclamada, verificou a 

ausência do ar-condicionado, que constava como item existente no local. 

Apesar das alegações de que a responsabilidade do fornecimento do 

serviço cabe ao chamado anfitrião e que os autores deveriam realizar os 

procedimentos de reclamação constantes no sítio da reclamada, 

verifica-se, conforme a documentação trazida à inicial que houve a 

tentativa de resolução da situação junto à reclamada, porém não houve 
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sucesso, tanto que esta forneceu um crédito no valo de US$200.00 

(duzentos dólares) em favor dos autores. Além do mais, descabida a 

alegação quanto à temperatura média durante a estada dos autores na 

cidade de Paris. O simples fato de oferecer o serviço do qual não possui 

capacidade para fazê-lo, gera por si só a necessidade de se reparar os 

danos morais experimentados, salientando que os autores, durante a sua 

viagem, tentaram solucionar o problema, porém de forma infrutifera. E 

outra, a tentativa de se verificar se o ar-condicionado fez falta ou não 

para o bem-estar dos autores não faz o menor sentido. Com efeito, a 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. O dano moral experimentado pela parte 

reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada. No 

que pertine aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 

186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia das reclamadas. 

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de 

um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação 

do serviço efetivado pelas reclamadas, sendo desnecessária, nestes 

casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado, restando afastada a alegação de que o 

pretendido pelos autores supera o valor da hospedagem, até porque não 

se discute referido valor nesta demanda. Desta forma, entendo por 

prudente a fixação da indenização por danos morais no valor de 

R$12.000,00 (doze mil reais) em favor do reclamante Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque e R$15.000,00 (quinze mil reais) em favor de 

Isabelle Borges Pedreira de Albuquerque, diante da gravidez, estado que a 

mulher demanda maior proteção de todos, inclusive estatal, quando da 

reparação de danos. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do 

CPC, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a reclamada ACHE 

UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE 

HOSPEDAGEM LTDA, a pagar, a título de indenização por danos morais, a 

parte reclamante ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE o valor 

de R$12.000,00 (doze mil reais) e a parte reclamante ISABELLE BORGES 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), 

tais valores corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data 

e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. 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. VERA, 28 de agosto de 2018. Juliano Hermont Hermes da Silva 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-26.2016.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DESPACHO Processo: 

8010035-26.2016.8.11.0102. REQUERENTE: ARTHUR MOREIRA PEDREIRA 

DE ALBUQUERQUE REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. 

EXPEÇA-SE Alvará Judicial do valor depositado em favor do requerente. 

No mais, antes de deferir a realização de BacenJud, INTIME-SE A PARTE 

REQUERIDA para depositar o valor remanescente, indicado pelo autor, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de penhora online. Em sendo 

depositado, DEFIRO desde já a expedição de novo Alvará Judicial em 

favor do requerente, sem a necessidade de nova decisão. Após, a 

expedição do referido documento, conclusos para sentença. Em caso de 

negativa da parte requerida, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o que for necessário. Feliz Natal para Vera, 28 de agosto de 

2018. Juliano Hermont Hermes da Silva Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DEFINITIVA DOS JURADOS PARA O ANO 
DE 2019. 
 

O Doutor Hugo José Freitas da Silva Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do 
Júri da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT, na forma da lei etc. 
 
F A Z  S A B E R,  a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, 
neste Juízo da Quarta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT, foram alistados para compor 
o Corpo de Jurados do ano de 2018, nos termos do artigo 439 do Código de Processo Penal, os 
cidadãos abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para reuniões periódicas do Tribunal do 
Júri: 
 

Adelci Neri Souza  Analista Administrativo PL  
Adinoel Santos Da Silva Operador de Aparelhos de Produção.  
Adriana Assunção Apolicarpos  Analista Método Processos JR  
Adriana Damo Assistente 
Adriano Jose De Melo Silva  Assistente Adm. I  
Agnaldo Brandini  
Airton Marcanzoni Sup. Produção I  
Alana De Castro Medes Assistente Administrativo 
Alessandra Andreis  Sup. laboratório  
Aleticia Regina Artuso Gerente de Risco 
Alex Alves De Almeida Caixa 
Alexandre Oldenburg Wermeier Assist.  Tec. Da Informação 
Alexsandro Araújo De Brito   
Alfeu Guzzi Empresário 
Aline da Silva   Bancaria 
Aline de Souza Strogulski Assistente Jurídico 
Allana Caroline Picoli Aux. De Crédito e Cobrança 
Almir João Bresolin  Autônomo  
Altamiro Leite De Miranda Assessor agr. 
Altemir Cesar Marta Empresário 
Alucide da Silva Porteiro de Edifício 
Ana Cristina Da Conceição Silva Assistente Adm. I 
Ana Karla Lima De Almeida Assistente Administrativo 
Ana Leise Alves De Arjwda   
Ana Paula Battisti Perin Assistente Comercial 
Ana Paula Machado   
Anderson Vieira De Paula Cirurgião Dentista 
André Brungera  Especialista Produtivo Processo  
André Brunieri De Moraes Cooperativário 
André Grugel De Souza  Assistente Adm. II  
Andreia Ribeiro Gheller  Sup. Agrop. Integração  
Andresa Patrícia Acorsi  Assistente Adm. II  
Andressa Guimarães Colucci Assistente Administrativo 
Andrielli Correa Pilar Da Silva Auxiliar Contábil 
Ane Caroline De Souza Rossler Analista de Laboratório 
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Angelita Schmltt Korbus  Sup. Produção I  
Anne Karolyne Michelon Betin Bancaria 
Antonio Fernando De Paiva  Téc. Laboratório II 
Ariane Silva Magalhães Gerente Tributário e Contábil 
Arli Francisca Franceschi Kirst Empresária 
Barbara M. Raimundo   
Beatriz Silva Santos  Veterinário Sanitarista  
Berenice Engelbrecht Desto Ger. Serviço 
Bruna Pina Nunes Assistente de Adm. Pessoal fl. 186 
Bruno Marchi De Souza Caixa 
Canisio Jose Bieger  
Carla Fernanda Gregorio Assistente Financeiro 
Carla Franceschetto  Engenheiro Seg. Trabalho   
Carlise Pelissari Zacarias De Godoi   
Carlos Antonio Soralto  Bancária 
Carlos Dallastra  
Carlos Douglas Moreira Supervisor Desenvol. Projetos 
Carlos Nei Cantone  
Carolina Ragusa Rocha  Analista Laboratório JR  
Caroline Fonini Assistente de Adm. Pessoal 
Cassia Cristina Marques Dos Santos Téc. Qualidade I  
Cassia Da Silva Tintino Recepcionista 
Catiele Martins   
Celso Luiz Luder  Comercio 
Cezario Gonçalves De Meira  Assistente Adm. I  
Christiane Helem Borges  Analista Laboratórlo JR  
Cid Samuel Carrelle Assistente 
Ciro Ida   Agricultor 
Cissa Cristina Ely Supervisor Tributário 
Clarissa Davila Zani Analista Laboratório JR  
Claudia Schoffen Analista Gerenciamento de Risco 
Claudio Edson Bortolassi Ger. Relacionamento 
Claudio Roberto Tomazoni Bancário 
Cleverton Rogerio Dal Bem Biólogo 
Clemilton Kelton Santos Nascimento Mecânico de Manutenção 
Conceição Soares Dos Santos Silva Servidora Pública Federal 
Crislaine Soares  Téc. Segurança Trabalho JR  
Cristiane Tung Marcanzoni  Analista Produtivo Indl PL  
Cristiano Hinz  Engenheiro Medinico PL  
Cristiano Luiz Pozenato Cartorário 
Cristiano Recoba Campodonico  Analista Administrativo JR  
Dagoberto Dal Moro Sup. Compra Grãos I 
Daiane Alves De Anhaia  Assistente Adm. II  
Daiane Pala  Sicredi 
Dandara Cunha Sousa  Téc. Laboratório II  
Daniel Gomes dos Santos Vendedor  
Daniel Marangon  Analista Administrativo PL  
Daniel Mendonça Raimundo Auxiliar Contábil 
Daniela Pagotto Analista Tributário 
Darci Eichelt  Agricultor 
Dario Brito Junior  Comprador PL  
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Dawson Ferreira De Oliveira Economiário 
Dayana Aparecida Araújo Silva Assistente Adm. I  
Deocleci De Souza  Sup. Produção I  
Diana Fernanda Schweigert  Assistente Adm. I  
Diego Affonso Silveira  Analista Operação Logística PL  
Diego Jose Oliveira Dos Santos  Assistente Adm. I  
Diego Lima Thierbach  Téc. Qualidade II  
Dimer Lampugnani  Varejista 
Dioneia Canci Consalter Gerente de Gestão de Pessoas 
Dirceu Brandalize   Agricultor 
Dolivar Agostinho Lovatto  Assistente Adm. II 
Domingas Barbosa De Oliveira Cunha   
Douglas Cazarotto Rostirolia  Sicredi 
Douglas Cleyton Miranda   Assistente Adm. I  
Douglas Henrique Benitez Cooperativário 
Edenio Bassani Industrial 
Eder Bueno  
Ederson Augustin Comprador de Suprimentos 
Edienne Andrezza De Araújo Macedo Téc. laboratório I  
Edson Lino De Menezes  Téc. Segurança Trabalho SR  
Edu Laudi Pascoski  Prefeitura 
Eduardo Evangelista Neto  Banco Bradesco 
Eledir Pedro Techio  Sicredi 
Elisa Barichello Dalastra Estudante 
Elivelton Augusto da Silva Auxiliar de Escritório 
Elizangela Maria Vieira Dona de Casa 
Erciana Santana Campos   
Ester Rodrigues de Morais  
Eunice Garcia Martins   
Evandro Capistrano Pinto   
Evania Carla Hoffmann Pinto Vendedora 
Everaldo Ribeiro Bartz  Mecânico 
Fabio Henrique Peixoto De Oliveira Caixa 
Fabricio Coffi Lírio  Contador 
Felix Damião Vizzoto Sicredi 
Fernanda Giordani Sicredi 
Francieli Christ Bay  
Francisco Quinto de Oliveira Filho    
Gabriela Inês Pisoni  Sicredi 
Gelson Rufatto   
Geraldo Dalastra  Agricultor 
Gilberto Eberhardt Agricultor 
Gilberto Pedro Werlang Comercio 
Gilson Pedro Pelicioni Empresário 
Gisele Tomáz de Melo  
Guilherme Henrique Tabile Casanova Técnico em Informática 
Higor Ramon França de Moraes Estudante 
Ione De Fatima De Souza Da Silva   
Ildeci Fiss Dona de Casa 
Idenir Alves Dias  
Isaac Simão Bertolini ADM Empresas 
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Isac Bagatini Escriturista 
Isac Justino Ribeiro   
Ivan Carlos Zechin Ger. De Proc. Agrop. 
Ivanir Jose Meneguzzo Agricultor 
Ivanor Cella  Agricultor 
Ivo Wolff Neto  
Izolete Tessaro   
Janete Alves Parizotto   
Jerusa Correa Dos Santos   
Jhonatan Lucas Rodrigues Bressiani Agente Administrativo 
Joao Carlos Dias Caixa 
Jocelir Davi Pelicioli Sicredi 
Joelson Da Silva Lucas Sicredi 
Joice Martineli Muniak   
Joice Ribeiro da Silva  Estudante 
Jorge Augusto Mendonça Contador 
Jose De Mello  Sicredi 
Jose Novaes De Santana Vendedor 
José Osmar Bergamasco  Agricultor 
Júlio Pereira ADM 
Juliane Claudia Bortolassi Ger. Relacionamento 
Julieta Joana Horn Guerreiro Campos Ger. Relacionamento 
Laisa Michele Raabe   
Leandro Dias de Oliveira Caixa 
Leandro Fernandes Franca Motorista  
Leo de Marco Caixa 
Leonildo Dos Santos Pereira  Téc. Segurança Trabalho PL  
Leticia Marcolan Silva  Sicredi 
Leticia Souza Rocha  Téc. Laboratório II  
Liamar Elizete Stoll  Sicredi 
Liane Alves Almeida Rezende Carvalho Analista de Comunicação 
Lídia Virginia Franchin Analista Gestão SR 
Liliane Carine Schwerz Behenc Analista RH Operações JR  
Lilian Nara Kobs  Analista RH Operações JR  
Lilian Juliana Tavares Auxiliar Administrativo 
Liza Andreia Costenaro  
Luana Aparecida Albrecht Furini Estudante 
Lurdes Chorna Lourenço Dona de Casa 
Lucas Eduardo Cunha De Souza Assistente Adm. II  
Lucas Henrique De Oliveira Assistente Comercial 
Luci Pinheiro De Souza   
Luciane Raimundo de Marco Sicredi 
Luciene Rufino da Silva Empregada Doméstica 
Luiz Gustavo Scheffer  
Luiz Roberto Favaro Busnardo   
Luzimara Francisca Magalhães  Assistente Adm. I  
Maiara Pereira de Moraes  
Manoel Joao Da Silva Netto  Analista RH Operações JR  
Marcelo Ackermann Silva  Agricultor 
Marcelo Domingos Schneider  Engenheiro Eletricista SR  
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Marcelo Wagner Verardi Analista Produtivo Indi PL  
Marcia Botim Barbosa   
Marcia Cristina Copetti  Assistente Adm. I  
Marcia Cristina Da Silva Vaz  Tec. Controle Qualidade I  
Marcia Da Silva Pahim Assistente Tributário 
Marcia Paloschi  Analista 
Marcelo Luís Liesenfeld  Sup. Produção I  
Marcio Guaraci Trentin Dentista 
Marcos Beuren  Analista Administrativo SR  
Marcos Camargo Da Rosa  Téc. Segurança Trabalho SR  
Marcos Godiemski Analista Planejamento Operacional  
Marcos Jose Frigo Sordi  Analista Planejamento Operacional   
Maria Claudia Barbosa da Silva Estudante 
Maria Inês Maldaner Werlong   
Maria Lucia Staub  Analista RH Operações PL  
Maria Marques da Silva Dona de Casa 
Maria Patrícia Barp  Analista Produtivo Ind. JR  
Marianna Maria Da Cruz e Silva Navarrete Assistente Comercial 
Marielton Oliveira Correa  Téc. Qualidade II 
Marines Pertuzatti Munaretto Auxiliar Financeiro 
Marko Cristiano Neis Assistente Financeiro 
Marlene Borges Correa Supervisor Cobrança 
Matheus Koval Torqueti Assistente de Tec. da Informação  
Mauricio Fernandes Binotti  Empresário 
Mauro Sergio Lagni Sup. Produção I 
Mayara Barbara Martins Jornalista 
Micheli Jackeline Michelon Betin Cooperativária 
Mitieli Regina Araújo Soares Cooperativária 
Naira Kelly Sena Silva  Assistente Adm. I  
Nayanne Auxiliadora Nascimento Barros Cooperativária 
Nelson Bassani  Indústria de Móveis 
Nelson Massahito Asahid Auto Elétrica 
Neuri Junior Tiecher Analista de Controles Internos 
Nilde Correa Oliveira  Assistente Adm. I  
Nilson Balestrin Granella Auxiliar Administrativo 
Nilton Coelho De Oliveira  
Nival Strapasson  
Nivaldo Jose Moreira Ger. Relacionamento 
Odirlei Reichardt  Analista Operação Logística PL  
Pamela Espindola Dutra Estudante 
Patrícia Amorim Chiconato  Veterinário Sanitarista  
Patrícia Freitas Oliveira da Silva Recepcionista 
Patrícia Mara Maiorki Analista de Rec. E Seleção 
Patrícia Martins Lofagem  Assistente Adm. I  
Paulo Alexandre Muller  Analista Administrativo JR  
Paulo Rafael Chaves Soares Analista de Sistemas 
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Paulo Renhi Tonett  Empresário 
Paulo Sergio Trentin  Analista Produtivo Agropec SR  
Pedro Dalastra Agricultor 
Pedro Luiz Pegorini  Comerciante 
Poliana Maria Ribeiro De Oliveira Sup. Laboratório Agropec  
Rafael De Paula Furlaneto Programador 
Rayan Patryck Nicacio da Silva Operador de Equipamento Rádio/TV 
Rejane De Oliveira Sousa Chaves Téc. Qualidade II 
Renan Rosental De Oliveira  Sup. Produção I  
Renan Schneider  Veterinário Sanitarista  
Renata Picoll De Oliveira Do Carmo Assistente 
Renato Morais Ribeiro Sup. Produção II 
Roberto Aparecido Dos Santos Empresário 
Rodrigo Antonelo  Sup. PCM  
Rodrigo Bronzatti  Analista Qualidade JR  
Rodrigo Biazzi Nascimento Empresário 
Rodrigo Queiroz De Queiroz  Supervisor de vendas 
Rogério Antônio De Almeida Analista de Estoque 
Rogerio Fronza  Engenheiro Mecânico SR  
Romulo Morandin Analista Comercial 
Roque Edu Alves Silva Economiário 
Rosane Castilho  Analista Administrativo JR  
Rosane Maria Zek   
Rosangela Barros da Silva Assistente Administrativo 
Rosangela Pereira Cabral Empregada Doméstica 
Rosaria Santina Fortes Dona de Casa 
Roselaine Cristina Kotz   
Rubens Postali Especialista Produtivo Processo  
Rudilel Felipe De Souza  Coord. Administrativo  
Rudinei Edilson Kronbauer Sicredi 
Sandra Fatima Zortea  Analista Laboratório Pl (BRF)  
Scheila Bergamo De Oliveira Assistente de Adm. Pessoal 
Selma Aparecida Cucolotto Naginski   
Selma Maria De Araújo   
Sergio André Tesoura Campos  Assistente Adm. II  
Severino Mario Da Silva Junior Assistente Adm. I  
Silvana Bortololli Secretaria 
Silvana Senhor Carneiro Sicredi 
Silvana Vitorassi   
Siumaria Pinheiro De Oliveira Supervisora 
Sidney Silvestre Da Silva  Sup. Agrop. Integração  
Sonia Maria dos Santos Porteiro de Edifício, Ascensorista 
Steffen De Oliveira Escriturário 
Stela Maria Peres Ger. Relacionamento 
Suelen Cristiane Spode  Analista Ambiental Pl  
Suelen Cristina Purquerio Auxiliar Administrativo 
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Suelen Teixeira Avelino Estudante 
Sueli Aparecida da Silva Dias Atendente 
Tainara Puziski Estudante  
Tamires Christiano Pedro  Analista RH Operações JR  
Tania Cristina Crivelln Jorra   
Tatiane Ferreira Da Silva  
Tatiane Vieira Dos Anjos Recepcionista 
Tayla Priscila Pires Da Silva Almeida Assistente Comercial 
Terezinha Aparecida Manesco Ferreira Dona de Casa 
Terezinha de Souza Primo Dona de Casa 
Thalyta Gonçalves Joaquim Estudante 
Thiago Alves Lisboa Escriturário 
Thiago Magalhães Armacolo  Assistente Adm. I  
Thiago Osmari Da Rold Contador 
Thiago Pinho Da Silva  Analista Administrativo JR  
Thurga Tamara Da Silva Assistente Comercial 
Tiago Henrique Antônio Assist. Adm. 
Tiago Xavier Dullius Assistente de Tec. Da Informação 
Valdiney Lemes De Azevedo  Sup. Manutenção  
Valdir Pereira Da Costa  Sup. Manutenção  
Valquíria 0. S. Donadello Analista Laboratório 
Valquíria Barzollo Pinto Gerente de Negócios 
Valquíria Gomes Da Silva Santos  Téc. Controle Qualidade I  
Valtair Baseggio  Analista Planejamento Operacional  
Valter João Lorenzi Agricultor 
Vander Berticelli Analista Qualidade SR  
Vanderlei Antonio Gregório  Sup. Manutenção  
Vanessa Da Silva Tommasini Assistente Financeiro 
Vanessa Vieira De Camargo Analista de Sistemas  
Vendelino Marin Agricultor 
Vera Brandt   
Vilmar Antonio Magnan Sup. Produção I 
Vilson Gonçalves Kirsten Posto de Combustível 
Vinicius Ferrari Analista Comercial 
Vinicius Gonzati  Coord. Administrativo  
Viviane De Lima Matos   
Wagner Ribeiro Pahin Instrutora Autoescola 
Wainer Sandra Antonia Correa Santos   
Wellington Da Silva Gomes Damasceno  Assistente Adm. I  
Werner Francis Engler Economiário 
Zilma Da Conceição Dias Bortolassi   
Zoraide Lucas Gomes Dos Santos   
Zulma Medeiros Viola  
Zurlene Aparecida de Carvalho Dona de Casa 

 

Eu, Anderson Rafael Tafernaberri Leite, Gestor Judiciário que o digitei. 
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Lucas do Rio Verde - MT, 3 de outubro de 2018. 

 

Hugo José Freitas da Silva 
Juiz Presidente do Tribunal do Júri 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE BARRA DO BUGRES 

 
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS  
 
O Doutor João Filho de Almeida Portela Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do Júri da Comarca 
de Barra do Bugres - 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  nas sessões ordinárias e extraordinárias do Tribunal do Júri desta Comarca, 
bem como extraordinárias, no ano de 2019, no sito à Praça Eliazário Arantes Joani de Souza, 1030, 
Centro, Barra do Bugres-MT.   

 
 

NOME 
 

 
DATA DE 
NASCIMENTO 
 

ESCOLARIDADE 
 

OCUPAÇÃO 
  

1 
ABDON SOARES BORGES NETO 23/10/1987 

SUPERIOR 
INCOMPLETO ESTUDANTE 

 2 
ABDON SOARES FILHO 13/09/1960 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  3 
ABEL VIANA 23/05/1981 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO EMPRESÁRIO 

  4 
ACASSIO OLIVEIRA DE 
QUEIROZ 08/09/1994 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

TRABALHADOR DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

  5 

ADAILSON DOS REIS SOUSA 17/08/1980 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

TRABALHADOR 
RURAL 

  6 
ADAILTON FLANKLIN DE 
FREITAS 15/07/1988 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

CARPINTEIRO, 
MARCENEIRO E 
ASSEMELHADOS 

  7 

ADAIR MARIA BENTA 15/12/1976 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO COZINHEIRO 

  8 

ADÃO CARLOS DA SILVA 16/04/1983 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

MOTORISTA DE 
VEÍCULOS DE 
TRANSPORTE DE 
CARGA 

 9 

ADÃO DA SILVA 12/02/1970 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

TRABALHADOR 
RURAL 

  10 

ADÃO JOSÉ PADILHA 25/07/1975 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

OPERADOR DE 
IMPLEMENTO DE 
AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E 
EXPLORAÇÃO 
FLORESTAL 

11 
ADÃO SANTO BENTO 28/11/1988 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

TRABALHADOR DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

  12 ADAUTO ROBERTO DA SILVA 30/08/1967 ENSINO MÉDIO MOTORISTA DE 
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INCOMPLETO VEÍCULOS DE 
TRANSPORTE 
COLETIVO DE 
PASSAGEIROS 

13 
ADAVILSON FORCELINI 03/07/1981 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

CABELEIREIRO E 
BARBEIRO 

  14 

ADEMAR LOURENÇO DE 
SANTANA 10/08/1967 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

TÉCNICO DE 
ELETRICIDADE, 
ELETRÔNICA E 
TELECOMUNICAÇÕES 

 15 
ADEMIR MAXIMIANO DA 
SILVA 16/05/1975 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

TÉCNICO EM 
AGRONOMIA E 
AGRIMENSURA 

  16 
ADEMIR SILVA DOS SANTOS 28/02/1996 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO OUTROS 

  17 
ADERI AMARAL 19/12/1962 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO GERENTE 

        
 18 

ADRIANA APARECIDA ALVES 23/05/1974 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO GERENTE 

        
 19 

ADRIANA DE BRITO ALVES 13/04/1982 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

EMPREGADO 
DOMÉSTICO 

  20 

ADRIANA DE SOUZA 09/11/1988 
SUPERIOR 
INCOMPLETO 

AUXILIAR DE 
ESCRITÓRIO E 
ASSEMELHADOS 

  21 ADRIANA DOS SANTOS 
NASCIMENTO 18/03/1979 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

  22 ADRIANA FERREIRA DA SILVA 
MORAES 09/03/1973 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

  23 

ADRIANA LETICIA CALOI 15/04/1993 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 24 

ADRIANA NEVES LUZ 25/09/1981 
SUPERIOR 
INCOMPLETO 

TRABALHADOR DOS 
SERVIÇOS DE 
CONTABILIDADE, DE 
CAIXA E 
ASSEMELHADOS 

 25 

ADRIANA SANTANA DA SILVA 10/03/1986 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 26 ADRIANA SILVA BARRETO 
TEIXEIRA 20/10/1983 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  27 

ADRIANE MALAQUIAS ROBLES 16/05/1991 
SUPERIOR 
INCOMPLETO 

TÉCNICO 
CONTABILIDADE, 
ESTATÍSTICA, 
ECONOMIA 
DOMÉSTICA E 
ADMINISTRAÇÃO 

28 ADRIANNE APARECIDA DA 
SILVA 12/01/1988 

SUPERIOR 
COMPLETO ADMINISTRADOR 

  29 
ADRIANO PAIXÃO FERREIRA 04/12/1991 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
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ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

      
 30 

ADRIANO SILVA DIAS 06/03/1989 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  31 

ADRIANO TEIXEIRA DA SILVA 05/11/1995 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 32 
ADRIANO VALDAMERI 20/03/1975 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
CIVIL APOSENTADO 

  33 

ADRIELLE PEREIRA DOS 
SANTOS 23/10/1992 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

TRABALHADOR DOS 
SERVIÇOS DE 
CONTABILIDADE, DE 
CAIXA E 
ASSEMELHADOS 

 34 
ADRIELLI CARVALHO PEREIRA 05/05/1996 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO DONA DE CASA 

  35 

ADRIELLY SABRINA DO 
NASCIMENTO VIEIRA 21/06/1995 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 36 

ALDECY JOSE DOS SANTOS 25/11/1976 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  37 ALDO PEREIRA MARCELO 
JUNIOR 16/02/1996 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO OUTROS 

  38 

ALESANDRA DA SILVA COSTA 19/10/1999 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  39 ALESSA BUENO POLEGATI 
SECONELLO 03/09/1984 

SUPERIOR 
COMPLETO ENFERMEIRO 

  40 

ALESSANDRA BASTOS 27/04/1986 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO DONA DE CASA 

  41 ALESSANDRA BORGES DE 
ALMEIDA 11/05/1992 

SUPERIOR 
COMPLETO ENGENHEIRO 

  42 ALESSANDRA CRISTINA DA 
SILVA DIAS 13/04/1991 

SUPERIOR 
INCOMPLETO OUTROS 

  43 
ALESSANDRA DA CONCEICAO 29/07/1985 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  44 

ALESSANDRA DA SILVA DIAS 24/05/1993 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 45 

ALESSANDRA DA SILVA SOUZA 17/06/1993 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  46 

ALESSANDRA DE SOUZA 
BENITES 16/10/1995 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 47 

ALEX TOCANTINS FERNANDES 28/01/1969 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

MOTORISTA DE 
VEÍCULOS DE 
TRANSPORTE 
COLETIVO DE 
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PASSAGEIROS 
48 ALEXANDRE APARECIDO 

ALVES DE ALMEIDA 23/03/1991 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  49 
ALEXANDRE BERNDT 14/10/1973 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO SUPERIOR 

  50 
ARILSON FERREIRA LOUZADA 13/07/1976 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

TRABALHADOR DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

  51 

ARINÉIA ANSELMO DA SILVA 
ALMEIDA 25/02/1995 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 52 

ARISSON DA SILVA DO 
ESPIRITO SANTO 14/07/1996 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 53 
ARISTIMAR ROBERTA DE 
OLIVEIRA 26/07/1978 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO DE PRIMEIRO 
E SEGUNDO GRAUS 

 54 ARLETE ALMEIDA RODRIGUES 
COSTA 30/08/1967 

SUPERIOR 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

  55 ARMANDO PAULO DE 
OLIVEIRA 09/05/1967 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO COMERCIANTE 

  56 
BARBARA CARNEIRO DE LIMA 16/11/1986 

SUPERIOR 
COMPLETO EMPRESÁRIO 

  57 
BARBARA CARVALHO COSTA 12/03/1990 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  58 

BARBARA GENOVEVA 
OLIVEIRA DA SILVA 02/11/1991 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 59 

BARBARA KAIANA KLEIN 09/06/1994 
SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 60 

BEATRIS APARECIDA LAGE 
LUGLI 24/04/1971 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

VENDEDOR DE 
COMÉRCIO 
VAREJISTA E 
ATACADISTA 

  61 
BEATRIZ DA SILVA MENDES 
DO NASCIMENTO 28/07/1972 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  62 

BEATRIZ ENEMARE IPAQUERI 12/10/1995 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 63 
BELONICE CARVALHO DE 
LIMA 31/01/1989 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO DONA DE CASA 

  64 

BENE ALVES DA CRUZ 19/04/1977 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

OPERADOR DE 
APARELHOS DE 
PRODUÇÃO 
INDUSTRIAL 

 65 

BENEDITA APARECIDA DE 
PAIVA SOUZA 07/09/1991 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 
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66 
BENEDITA APARECIDA 
HENRIQUE DE OLIVEIRA 30/09/1984 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  67 
BENEDITA HELENA DA SILVA 
ALMEIDA 01/07/1962 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  68 

BENEDITO DA SILVA MARTINS 17/03/1976 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

OPERADOR DE 
IMPLEMENTO DE 
AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E 
EXPLORAÇÃO 
FLORESTAL 

69 

BENEDITO LACERDA NUNES 31/07/1976 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

ELETRICISTA E 
ASSEMELHADOS 

  70 

BENEDITO RAFAEL JOSETTI 
GUEDES 22/11/1988 

SUPERIOR 
COMPLETO 

VENDEDOR DE 
COMÉRCIO 
VAREJISTA E 
ATACADISTA 

  71 

BENILTON SILVA DA CRUZ 17/09/1994 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 72 

BERENICE DA SILVA ALVES 18/06/1989 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 73 

BETIZABETE MAGALHÃES DE 
FRANÇA 14/07/1968 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM E 
ASSEMELHADOS 
(EXCETO 
ENFERMEIRO) 

 74 

BIANA MARINA BENTO 09/08/1997 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 75 

BIANCA ALICE PEREIRA 04/05/1995 
SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 76 
BIANCA LAINE PRATES 10/04/1996 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

SECRETÁRIO E 
DATILÓGRAFO 

  77 

BISMARCK GUIMARÃES DE 
OLIVEIRA 29/01/1996 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 78 BRUNA ARIELLY FIGUEIREDO 
TEIXEIRA 01/07/1996 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  79 

BRUNA CORREIA DA SILVA 25/01/1997 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 80 

BRUNA CRISTINA DE OLIVEIRA 
COSTA 15/08/1995 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 
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81 BRUNA KAROLINE LEITE 
COSTA 01/11/1994 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO DONA DE CASA 

  82 
BRUNA LIMA DA SILVA 13/01/1995 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO DONA DE CASA 

  83 BRUNA LUIZA DA SILVA 
MARTINS 21/11/1995 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  84 BRUNA OENNING BERNARDINO 
SILVA 27/03/1989 

SUPERIOR 
COMPLETO FARMACÊUTICO 

  85 

BRUNA RAUBER ALCANTARA 11/01/1993 
SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 86 

BRUNA TALITA ZOTESSO 09/06/1993 
SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 87 BRUNO DARTAGNAN DE 
OLIVEIRA 26/11/1985 

SUPERIOR 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
ESTADUAL 

  88 

BRUNO DE SA SANTOS 14/07/1996 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 89 
BRUNO DE SOUZA CAVALLI 04/09/1995 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO COMERCIANTE 

  90 BRUNO HENRIQUE SANTOS DE 
FREITAS 19/05/1992 

SUPERIOR 
COMPLETO AGRÔNOMO 

  91 
BRUNO INACIO FERREIRA 
MARTINS 15/03/1991 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO OUTROS 

  92 
CAIO NEVES DE OLIVEIRA 08/05/1972 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

  93 CAIO VICTOR DA SILVA DO 
PRADO 04/03/1995 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

TRABALHADOR 
RURAL 

  94 CALINE RENATA DE OLIVEIRA 
MARQUES DO NASCIMENTO 20/04/1993 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  95 

CAMILA PESCADOR VALIGUSKI 20/08/1990 
SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 96 

CAMILA STEFANY OLIVEIRA 
GOMES 22/10/1990 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 97 

CAMILO MANOEL DA SILVA 18/06/1973 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

MOTORISTA DE 
VEÍCULOS DE 
TRANSPORTE DE 
CARGA 

 98 

CARINA DA SILVA ARRUDA 08/04/1995 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO OUTROS 

  99 CARLA CRISTINA DOS SANTOS 
DE SOUZA 21/09/1986 

SUPERIOR 
COMPLETO 

SECRETÁRIO E 
DATILÓGRAFO 

  100 CARLA DA SILVA VENANCIO 
GOMES 02/02/1984 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

  101 CARLA MICHELE APARECIDA 
DA SILVA CARVALHO 17/03/1993 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

AUXILIAR DE 
ESCRITÓRIO E 
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ASSEMELHADOS 
102 

CARLEANE SILVA DOS SANTOS 20/11/1984 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  103 

CARLOS ANDRE OLIVEIRA DA 
SILVA 17/11/1990 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 104 CARLOS ANTONIO ARRUDA DE 
ALMEIDA 18/05/1988 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  105 

CARLOS AUGUSTO SAMPAIO 
DE JESUS 05/01/1994 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 106 CARLOS EDUARDO RIBAS 
PERES 03/05/1988 

SUPERIOR 
COMPLETO ENGENHEIRO 

  107 

CARLOS EDUARDO SOUZA 
SANTOS 18/08/1992 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 108 CARLOS GREGÓRIS DA SILVA 
NOBRES 07/06/1996 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  109 CARLOS HENRIQUE ALVES 
CAVANHA 19/10/1995 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO OUTROS 

  110 
CARLOS HENRIQUE BENTO 05/09/1993 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  111 

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 
GUALBERTO 30/07/1997 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 112 CARLOS HENRIQUE DOS 
SANTOS LOPES 24/11/1989 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

REPRESENTANTE 
COMERCIAL 

  113 CARLOS LEONARDO 
LUCKACHAKI 13/07/1974 

SUPERIOR 
COMPLETO ZOOTECNISTA 

  114 
CARLOS LUIZ PEREIRA NETO 06/12/1977 

SUPERIOR 
COMPLETO VETERINÁRIO 

  115 
CARMEM COSTA DA SILVA 
SAQUETI 28/03/1967 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 

  116 CARMEM SILVA DA COSTA 
ZERBINATTO 27/09/1975 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  117 

CARMEM TEREZA DE SOUZA 
PAGLARINI 14/05/1991 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 118 CAROLAINE FRANCISCA DE 
CAMPOS 24/02/1997 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  119 

CAROLAINE SILVA DANIEL 04/06/1997 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 120 
CAROLINA DA SILVA ARRUDA 25/05/1997 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO OUTROS 

  121 
CAROLINE INÊS GARLET 14/07/1985 

SUPERIOR 
COMPLETO FARMACÊUTICO 

  122 CAROLINE SILVA 14/03/1996 ENSINO MÉDIO ESTUDANTE, 
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COMPLETO BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

123 

CAROLINE VALERIA DA SILVA 
LAZARETTI 09/12/1995 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

VENDEDOR DE 
COMÉRCIO 
VAREJISTA E 
ATACADISTA 

  124 

CASSEMIRO DA SILVA STASIAK 06/12/1984 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  125 
CASSIO DOS SANTOS SILVA 10/02/1986 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

MECÂNICO DE 
MANUTENÇÃO 

  126 
CATARINA FALANQUE 10/10/1969 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

AGENTE DE SAÚDE E 
SANITARISTA 

  127 CÁTIA DE FÁTIMA FERNANDES 
SILVA ODA 19/02/1983 

SUPERIOR 
COMPLETO FARMACÊUTICO 

  128 CELIA APARECIDA DA SILVA 
FERREIRA 15/06/1977 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO COMERCIANTE 

  129 CELIA APARECIDA DIAS 
FERREIRA LOUZADA 23/08/1974 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO MÉDIO 

  130 

CELIA APARECIDA VERISSIMO 16/03/1975 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM E 
ASSEMELHADOS 
(EXCETO 
ENFERMEIRO) 

 131 

CELIA DOMINGAS DA SILVA 31/01/1993 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 132 
CELIA FERREIRA DE SOUZA 17/05/1983 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

  133 CELSO PANHAN BORGUETE 
JUNIOR 15/01/1993 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  134 
CENEA ALVES DE SENE 23/04/1971 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO MÉDIO 

  135 

CESAR ANTONIO BOUFLEUR 24/11/1982 
SUPERIOR 
INCOMPLETO 

AUXILIAR DE 
ESCRITÓRIO E 
ASSEMELHADOS 

  136 

CESAR GONCALVES LEITE 28/07/1988 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO OUTROS 

  137 

CHARLES DA SILVA LOPES 16/09/1992 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 138 
CHARLES LUAN MARQUEZIN 09/09/1989 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO SUPERIOR 

  139 

CHARLES RODRIGUES ALVES 27/01/1996 
SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 140 
CHEILLA GUELIS SANSÃO 29/03/1980 

SUPERIOR 
COMPLETO EMPRESÁRIO 

  141 
CHERLLEN ANDRE NODARI 10/02/1985 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PRODUTOR 
AGROPECUÁRIO 

  142 CHRISTIAN JORGE PAES DE 27/10/1992 SUPERIOR SERVIDOR PÚBLICO 
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BARROS SILVA COMPLETO ESTADUAL 
143 

CHRISTIANE DE ALMEIDA 
COSTA DE JESUS DA SILVA 25/05/1977 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  144 CICERA ALVES FERNANDES DA 
SILVA 28/07/1978 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  145 

CICERO FATIMO LOPES 26/09/1975 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

OPERADOR DE 
APARELHOS DE 
PRODUÇÃO 
INDUSTRIAL 

 146 

CICERO MARTINS 10/01/1974 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

OPERADOR DE 
IMPLEMENTO DE 
AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E 
EXPLORAÇÃO 
FLORESTAL 

147 

CICERO VICENTE TORRES 16/08/1959 
SUPERIOR 
COMPLETO 

MOTORISTA DE 
VEÍCULOS DE 
TRANSPORTE 
COLETIVO DE 
PASSAGEIROS 

 148 

CINEIDE APARECIDA DE LIMA 
OLIVEIRA 15/07/1982 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM E 
ASSEMELHADOS 
(EXCETO 
ENFERMEIRO) 

 149 

CINTIA MARA DA SILVEIRA 21/05/1994 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO FRENTISTA 

  150 
CINTIA OLEGARIO JACOB 14/10/1988 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  151 CIRO CAMPOS DE FIGUEIREDO 
JUNIOR 25/09/1988 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  152 

CLAUDECY FERREIRA DA 
SILVA 17/01/1979 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

OPERADOR DE 
IMPLEMENTO DE 
AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E 
EXPLORAÇÃO 
FLORESTAL 

153 
CLAUDEMIRO DOS SANTOS 
SILVA 26/09/1992 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  154 
CLAUDENICE DOS SANTOS 
PRATES 17/08/1981 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  155 

CLAUDIA DA SILVA JORGE 01/02/1987 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 156 
CLAUDIA SOUZA DA SILVA 15/10/1981 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO COMERCIANTE 

  157 CLAUDIANA FEITOSA DAS 
DORES 16/04/1987 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO OUTROS 

  158 
CLAUDIANE MARIA 
CONCEIÇÃO DA SILVA 18/06/1995 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  
Disponibilizado - 03/10/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10351 Caderno de Anexos - 18 de 46



159 

CLAUDIR SUTIL 12/09/1989 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

ELETRICISTA E 
ASSEMELHADOS 

  160 
CLEBERSON DE AMARAL 
HENRIQUE 06/11/1988 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  161 
CLEIDE SOUZA GUIMARAES 09/06/1981 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  162 
CLEIDIAINE JOANA DA SILVA 19/11/1989 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO DONA DE CASA 

  163 

CLEIDIANA DO NASCIMENTO 
ARAUJO 17/04/1989 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

TRABALHADOR DOS 
SERVIÇOS DE 
CONTABILIDADE, DE 
CAIXA E 
ASSEMELHADOS 

 164 

CLEIDSON PEREIRA RAMOS 03/02/1988 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

ATLETA 
PROFISSIONAL E 
TÉCNICO EM 
DESPORTOS 

  165 CLEISON EURIPEDES DE SOUSA 
KORATA 29/11/1985 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO OUTROS 

  166 CLEITON ANDRADE DA COSTA 
DE OLIVEIRA 05/02/1991 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

ELETRICISTA E 
ASSEMELHADOS 

  167 
CLEITON ANTONIO GALINDO 04/12/1991 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

  168 

CLEITON DE SOUZA SILVA 25/04/1993 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 169 
COSME ALVES DOS SANTOS 22/03/1958 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

  170 

CRISTIANA LIMA DOS SANTOS 10/08/1981 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  171 
CRISTIANE MIGUELINA 
CUCHUI DE OLIVEIRA 29/09/1987 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  172 
CRISTIANE PEREIRA VITORIO 11/05/1974 

SUPERIOR 
COMPLETO ADMINISTRADOR 

  173 CRISTIANE PRADO DA COSTA 
OLIVEIRA 17/07/1979 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO DONA DE CASA 

  174 

DABRILLA LIMA RONDON 16/11/1993 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 175 

DAHLLI CAMPOS DA ROCHA 22/06/1994 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 176 
DAIANA APARECIDA 
GONÇALVES RESENDE 27/09/1987 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

EMPREGADO 
DOMÉSTICO 

  177 

DAIANE CHRISTINA DA COSTA 
NUNES 27/12/1991 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 
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178 
DAIANE FERREIRA DA SILVA 
ALVES 22/06/1984 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 

  179 

DAIANE FERREIRA ROLDÃO 25/10/1994 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  180 
DAIANE MARIA BARBOSA 
SANTOS 19/01/1994 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO DONA DE CASA 

  181 
DAIANE MARIA DA SILVA 09/06/1993 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO DONA DE CASA 

  182 
DAIANE OLIVEIRA ALVES 21/01/1991 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO DONA DE CASA 

  183 
DALVA JACINTHO DE 
CARVALHO 02/10/1966 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  184 
DAMIÃO IZIDORIO DE 
LACERDA 14/12/1972 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  185 
DAMIÃO MANOEL DOS SANTOS 
SILVA 07/11/1988 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  186 

DANIEL CORREIA DE ARAUJO 11/07/1994 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 187 

DANIEL DA SILVA ARANTES 24/01/1985 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 188 

DANIEL GOMES DE OLIVEIRA 22/10/1981 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

TÉCNICO EM 
AGRONOMIA E 
AGRIMENSURA 

  189 
DANIEL TEIXEIRA 27/08/1974 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PRODUTOR 
AGROPECUÁRIO 

  190 
DANIELE MIGUEL DA SILVA 12/12/1991 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO SUPERIOR 

  191 

DANIELLE CRISTINA DOS 
SANTOS 25/05/1991 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 192 

DANTAS FERREIRA BASTOS 24/10/1992 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO GARI OU LIXEIRO 

  193 

DARIO DE SANTANA 21/07/1968 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  194 
DARLAN ISMAEL ROTHER 06/09/1986 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

BANCÁRIO E 
ECONOMIÁRIO 

  195 
DAYANE LINO DE SOUZA 28/05/1981 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO MÉDIO 

  196 

DAYANE PEREIRA NERES DA 
SILVA 04/07/1994 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 197 DAYANNE APARECIDA 13/02/1994 SUPERIOR ESTUDANTE, 
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HOJNASKI SILVA INCOMPLETO BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

198 
DAYARA BEZERRA FREIRE 
ARAUJO 30/12/1992 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO DONA DE CASA 

  199 DIANA DE CAMPOS 
NASCIMENTO 03/06/1982 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO MÉDIO 

  200 
DIANE CAROLINE DA SILVA 04/07/1995 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  201 
DIANE FERREIRA DE FRANÇA 16/03/1995 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  202 

DIEGO DA SILVA ALVES 09/01/1996 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  203 

EDCARLOS MARTINS SOARES 09/04/1970 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

MECÂNICO DE 
MANUTENÇÃO 

  204 
EDEILSON MANOEL DA SILVA 
ARRUDA 21/07/1989 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  205 

EDELSON DE SOUZA SILVA 22/09/1995 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 206 

EDEMILSON RIBEIRO DOS REIS 28/12/1980 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

MOTORISTA DE 
VEÍCULOS DE 
TRANSPORTE DE 
CARGA 

 207 

EDEVILSON ALVES DE SENE 07/10/1976 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO OUTROS 

  208 EDIANA MARIA DE SOUZA 
BARBOSA 10/10/1990 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO OUTROS 

  209 

EDIANARA DOS REIS 22/07/1982 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  210 
EDIANE RODRIGUES DA SILVA 17/07/1983 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

EMPREGADO 
DOMÉSTICO 

  211 

EDILSON TEIXEIRA DA SILVA 15/09/1979 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

OPERADOR DE 
IMPLEMENTO DE 
AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E 
EXPLORAÇÃO 
FLORESTAL 

212 

EDILSON VALENTIM DA SILVA 04/05/1989 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 213 

EDIMAR DOS SANTOS LIMA 05/11/1999 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 214 
EDIMAR MIGUEL DA CUNHA 
VILLELA 28/08/1972 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
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ASSEMELHADOS 
215 

EDIMARCOS SAGRILO 04/07/1990 
SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 216 

EDIMILSON ALVES DA COSTA 26/03/1975 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO AGRICULTOR 

  217 
EDIMILSON RIBEIRO DA SILVA 30/08/1985 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

TRABALHADOR DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

  218 

EDIMILSON SEBASTIÃO DA 
SILVA 19/11/1994 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 219 

EDNA APARECIDA DIAS 
MARCELO DE SENE 26/04/1982 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

VENDEDOR DE 
COMÉRCIO 
VAREJISTA E 
ATACADISTA 

  220 EDNA DE OLIVEIRA 
CONCEICAO 31/03/1986 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  221 

EDNA LOPES DO NASCIMENTO 14/12/1960 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  222 EDNEIDE OLIVEIRA 
RODRIGUES 02/11/1980 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO AGRICULTOR 

  223 

EDNILSON DE ARRUDA 
FERREIRA 04/04/1981 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 224 EDSLLA KARINA BARROS 
VIEIRA LEAL DOS SANTOS 01/09/1979 

SUPERIOR 
COMPLETO BIÓLOGO 

  225 

EDSON ALVES BARBOSA 13/09/1970 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

OPERADOR DE 
APARELHOS DE 
PRODUÇÃO 
INDUSTRIAL 

 226 

EDSON APARECIDO DE 
OLIVEIRA 14/01/1986 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

OPERADOR DE 
IMPLEMENTO DE 
AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E 
EXPLORAÇÃO 
FLORESTAL 

227 

EDUARDO BORGES CROTTI 18/12/1985 
SUPERIOR 
INCOMPLETO 

OPERADOR DE 
IMPLEMENTO DE 
AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E 
EXPLORAÇÃO 
FLORESTAL 

228 

EDUARDO DE MATOS CORREA 10/09/1984 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

FISCAL DE 
TRANSPORTE 
COLETIVO 

  229 EDUARDO JOSE OENNING 
SOARES 14/09/1984 

SUPERIOR 
COMPLETO ENGENHEIRO 

  230 EDUARDO SOARES 
GONCALVES 06/01/1980 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO SUPERIOR 

  231 EDVALDO FRANCISCO DA 
SILVA 17/05/1985 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

TRABALHADOR 
RURAL 
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INCOMPLETO 
232 

EDVAN ANTONIO DOS SANTOS 
SILVA 05/08/1982 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

OPERADOR DE 
IMPLEMENTO DE 
AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E 
EXPLORAÇÃO 
FLORESTAL 

233 
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS 
ALMEIDA 15/12/1980 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

EMPREGADO 
DOMÉSTICO 

  234 

ELAINE CRISTINA RODRIGUES 
MAGALHÃES MACHADO 31/12/1977 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

VENDEDOR DE 
COMÉRCIO 
VAREJISTA E 
ATACADISTA 

  235 

ELAINE CUNHA MARIANO 21/01/1997 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  236 

ELAINE DE FATIMA DE MORAIS 07/04/1989 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO DONA DE CASA 

  237 

ELAINE DE OLIVEIRA 
CUSTÓDIO 27/08/1991 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 238 ELAINE MARIA BELTRÃO DA 
SILVA 10/10/1990 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

CABELEIREIRO E 
BARBEIRO 

  239 

ELIANE DOS SANTOS SILVA 10/11/1985 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  240 ELIANE ELAINE TOSUBE 
SALVATIENA 12/01/1987 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO OUTROS 

  241 
ELIANE FEITOSA ALENCAR DE 
MELO 16/09/1973 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  242 

ELIEL DOS SANTOS SANTANA 22/06/1992 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  243 

ELIEL SOUZA CORDEIRO 14/07/1981 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

MOTORISTA DE 
VEÍCULOS DE 
TRANSPORTE DE 
CARGA 

 244 
ELIELSON DA PURIFICAÇÃO 
DOS SANTOS 18/07/1980 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

TRABALHADOR 
RURAL 

  245 

ELIONAI RENATA SANTOS 
SANTANA 08/09/1995 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

TRABALHADOR DOS 
SERVIÇOS DE 
CONTABILIDADE, DE 
CAIXA E 
ASSEMELHADOS 

 246 ELISANDRA GÊNOVA GIMENEZ 
MARTINS 31/07/1980 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO MÉDIO 

  247 
ELISANGELA ALBUQUERQUE 
MELGAR E SILVA 29/03/1982 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  248 
ELISANGELA ALVES DA SILVA 05/06/1984 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

TRABALHADOR 
RURAL 
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249 
ELISANGELA GOMES DA SILVA 27/10/1980 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  250 
ELISANGELA NASCIMENTO DE 
JESUS 12/08/1978 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  251 ELISANGELA PINHEIRO 
TORRES 04/08/1994 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  252 
ELISANGELA SILVA DOS 
SANTOS 29/01/1990 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  253 

ELISEU DE SOUZA PRADO 01/10/1979 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  254 ELIZAMA LEITE DE ALMEIDA 
MARTINS 26/07/1984 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO MÉDIO 

  255 ELIZANGELA DA SILVA 
CAMPOS DE SOUZA 19/10/1977 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO DONA DE CASA 

  256 ELIZANGELA GONZAGA 
NASCIMENTO BARBOSA DE 
ALMEIDA 26/11/1979 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 

  257 

ELIZETE TEIXEIRA 
GONÇALVES 05/12/1985 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

TRABALHADOR DOS 
SERVIÇOS DE 
CONTABILIDADE, DE 
CAIXA E 
ASSEMELHADOS 

 258 
ELIZETH DE ABREU AQUINO 
ARAUJO 17/05/1988 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

AUXILIAR DE 
ESCRITÓRIO E 
ASSEMELHADOS 

  259 
ELIZEU ONORIO FERREIRA 01/05/1979 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

CABELEIREIRO E 
BARBEIRO 

  260 
ELLEN ANAIÃN VALENÇIO 05/06/1991 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO OUTROS 

  261 

ELLEN COSTA DA SILVA 28/11/1996 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 262 
ELOIR NEITZKE 08/05/1972 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO OUTROS 

  263 

ELPIDIO CORREA PEREIRA 04/03/1970 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO PECUARISTA 

  264 
ELSON CAIRES FARIAS 13/06/1966 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

TRABALHADOR 
RURAL 

  265 
ERICA ALMEIDA DOS SANTOS 07/01/1995 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  266 
ERICA CEFALO DA SILVA 29/06/1983 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO COMERCIANTE 

  267 
ERIKA SOUZA DE MORAIS 19/10/1994 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  268 
ERLON CARVALHO 
CONCEICÃO 15/09/1978 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

MECÂNICO DE 
MANUTENÇÃO 

  269 
ERMESSON JOSÉ SANTOS 
SILVA 15/04/1989 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

TRABALHADOR 
RURAL 

  270 ERNESTINO DE SOUZA SILVA 19/12/1982 ENSINO OUTROS 
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FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

271 
ERNESTO DE OLIVEIRA FILHO 20/04/1978 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO EMPRESÁRIO 

  272 
ESTER DE MOURA DIOGO 31/07/1980 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

TRABALHADOR 
RURAL 

  273 
EUDA DIAS DE OLIVEIRA 07/07/1966 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

PRODUTOR 
AGROPECUÁRIO 

  274 

EUNICE BUENO 23/08/1960 
SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 

  275 

EUNICE CORREIA THEODORO 22/12/1977 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  276 
EUNICE DIOGO DO 
NASCIMENTO 15/08/1961 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

  277 EUNICE GONÇALVES DE 
SOUZA 15/12/1972 LÊ E ESCREVE DONA DE CASA 

  278 
EUNICE SOARES DE FARIAS 07/05/1973 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

  279 
EUVANIA DIAS FERREIRA 14/06/1969 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO DONA DE CASA 

  280 

EVELY DE SOUZA CARNEIRO 03/08/1997 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 281 

EVELYN CRISTINA NEVES 18/05/1995 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 282 ÉVELYS RENAN AMORIM 
BARBOSA 10/06/1992 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  283 EVERALDO CLEMENTE DE 
OLIVEIRA 17/10/1974 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

REPRESENTANTE 
COMERCIAL 

  284 

EVERALDO CORREA PEREIRA 22/06/1967 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO AGRICULTOR 

  285 
EVERALDO FRANCISCO DA 
SILVA 23/06/1973 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

ELETRICISTA E 
ASSEMELHADOS 

  286 

EVERLIN FARIAS DE 
CARVALHO 28/03/1992 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

VENDEDOR DE 
COMÉRCIO 
VAREJISTA E 
ATACADISTA 

  287 

EVERLIN RODRIGUES DOS 
SANTOS CUNHA 02/09/1994 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 288 

EVERSON AGUILLAR CEBALHO 16/01/1989 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 289 
EVERSON SILVA DE OLIVEIRA 29/09/1979 

SUPERIOR 
COMPLETO ENGENHEIRO 

  290 EZINEI DE ARRUDA 04/08/1971 SUPERIOR PROFESSOR DE 
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COMPLETO ENSINO SUPERIOR 
291 

FABI CRISTINA ASSUNCAO 
FONSECA 05/07/1988 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 292 
FABIA MARIA DA CRUZ 
RODRIGUES 01/03/1980 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 

  293 

FABIA MARIANA BENTO 19/04/1982 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

PADEIRO, 
CONFEITEIRO E 
ASSEMELHADOS 

  294 
FABIANA ALVES DE CASTRO 28/11/1980 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO DONA DE CASA 

  295 
FABIANA ALVES FRANCO 13/10/1979 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
ESTADUAL 

  296 
FABIANA SILVA DE JESUS 
OLIVEIRA 26/06/1990 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

AUXILIAR DE 
ESCRITÓRIO E 
ASSEMELHADOS 

  297 FABIANA SOUZA LIMA 02/08/1984 LÊ E ESCREVE DONA DE CASA 
  298 FABIANE COSTA DOS ANJOS 

PORTO DE SOUZA 18/04/1977 
SUPERIOR 
COMPLETO ASSISTENTE SOCIAL 

  299 
FABIANE GUEDES CARDOSO 18/01/1981 

SUPERIOR 
COMPLETO ADVOGADO 

  300 
FABIANO DE OLIVEIRA DO 
ESPIRITO SANTO 14/05/1993 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

AUXILIAR DE 
ESCRITÓRIO E 
ASSEMELHADOS 

  301 

FABIANO DE SOUSA E SOUZA 06/12/1988 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

OPERADOR DE 
IMPLEMENTO DE 
AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E 
EXPLORAÇÃO 
FLORESTAL 

302 
FABIANO DOS SANTOS LARA 23/02/1990 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  303 

FABIANY VARGA BERBEL 
COSTA 03/08/1996 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 304 

FABIO DE ASSIS TIBURCIO 05/12/1979 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

OPERADOR DE 
IMPLEMENTO DE 
AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E 
EXPLORAÇÃO 
FLORESTAL 

305 
FABIO DEIRANE DE ALMEIDA 13/11/1977 

SUPERIOR 
COMPLETO VETERINÁRIO 

  306 

FÁBIO FERREIRA DA SILVA 27/06/1984 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  307 
FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS 27/07/1996 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO COZINHEIRO 

  308 
FABIO JOSE PORTO DE SOUZA 12/02/1983 

SUPERIOR 
COMPLETO VETERINÁRIO 

  309 
FÁBIO LUIS SÉ BALÃO 27/04/1972 

SUPERIOR 
COMPLETO PSICÓLOGO 

  310 FABIO MARQUES DE ALMEIDA 12/10/1983 ENSINO MÉDIO ENCANADOR, 
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COMPLETO SOLDADOR, 
CHAPEADOR E 
CALDEIREIRO 

311 

FABIO RENATO DIAS 08/05/1968 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

MOTORISTA DE 
VEÍCULOS DE 
TRANSPORTE DE 
CARGA 

 312 
FABÍOLA FÉLIX MELLO LIRA 26/03/1991 

SUPERIOR 
COMPLETO 

BANCÁRIO E 
ECONOMIÁRIO 

  313 
FABIOLLA CAMPOS DA SILVA 04/07/1999 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  314 
FABRICIO BARROS BRUM 04/01/1979 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO SUPERIOR 

  315 

FABRICIO CURADO 10/12/1987 
SUPERIOR 
INCOMPLETO 

VENDEDOR DE 
COMÉRCIO 
VAREJISTA E 
ATACADISTA 

  316 

FABRICIO DE LIMA ARRUDA 09/12/1997 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 317 FELESMINA LUZIA TAQUES 30/12/1953 LÊ E ESCREVE DONA DE CASA 
  318 FELICIANO FERREIRA DOS 

SANTOS 08/06/1967 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  319 FERNANDA DALIANY DA 
SILVA FACHIN 21/03/1985 

SUPERIOR 
COMPLETO ASSISTENTE SOCIAL 

  320 

FERNANDA DE ARRUDA 
TARGA 18/08/1985 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 321 

FERNANDA DE FREITAS ROCHA 05/04/1990 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  322 FERNANDA NUNES FERREIRA 
DO NASCIMENTO 21/03/1979 

SUPERIOR 
COMPLETO PEDAGOGO 

  323 

FERNANDA PEINADO LIMON 
GONÇALVES 10/12/1984 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 324 FERNANDA PEREIRA DA SILVA 
CRUZ 28/07/1987 

SUPERIOR 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
ESTADUAL 

  325 FERNANDA TALITA MARTINS 
VITORIA 15/11/1983 

SUPERIOR 
COMPLETO BIOMÉDICO 

  326 

FERNANDA THALIA DE 
CAMPOS MOURA 22/11/1994 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

TRABALHADOR DOS 
SERVIÇOS DE 
CONTABILIDADE, DE 
CAIXA E 
ASSEMELHADOS 

 327 

FERNANDA VIANA FERREIRA 30/03/1997 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 328 

FERNANDO CARLOS CALDAS 27/01/1996 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 
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329 

FERNANDO CARNEIRO DE 
ARAUJO 11/05/1970 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

MOTORISTA DE 
VEÍCULOS DE 
TRANSPORTE DE 
CARGA 

 330 
FERNANDO FERREIRA LEMES 23/01/1990 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  331 
FERNANDO JOSE DA SILVA 24/05/1969 LÊ E ESCREVE 

TRABALHADOR 
RURAL 

  332 

FERNANDO MAGALHÃES DE 
SOUZA 04/11/1994 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 333 

FERNANDO ROQUE DE 
ANDRADE 01/05/1991 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 334 

FERNANDO SOUZA VIEIRA 23/03/1998 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 335 FLAVIA BENEDITA SOUSA DE 
ASSIS 11/02/1983 

SUPERIOR 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
ESTADUAL 

  336 

FLÁVIA DA SILVA MODESTO 04/05/1990 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ATENDENTE DE 
LANCHONETE E 
RESTAURANTE 

  337 FLAVIA DOS SANTOS LIMA 
SILVA 21/04/1991 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO DONA DE CASA 

  338 FLAVIA SANTIAGO BATTISTIN 
RAIGNIERI 27/07/1979 

SUPERIOR 
COMPLETO FONOAUDIÓLOGO 

  339 

FLAVIA SANTOS DE CAMPOS 07/08/1997 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 340 FLAVIA THAIS CARVALHO 
ROCHA DE JESUS 12/01/1983 

SUPERIOR 
INCOMPLETO OUTROS 

  341 FLAVIANA SANTOS DA ROCHA 
SILVA 18/08/1989 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

  342 

FLAVIO ANTONIO DE CAMPOS 25/02/1987 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO AGRICULTOR 

  343 

FLAVIO BRITO RIOS 07/06/1997 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 344 

FLAVIO CELESTRINO ALVES 05/06/1992 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO OUTROS 

  345 

FLAVIO CLARO DA SILVA 06/05/1977 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

TRABALHADOR 
RURAL 

  346 

FLAVIO CUSTODIO EHLE DE 
OLIVEIRA 16/05/1995 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 347 
FLAVIO JOSE SANTOS 26/09/1966 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

AGENTE 
ADMINISTRATIVO 
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348 
FLAVIO NEVES DE BARROS 05/08/1978 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  349 

FLAVIO PEREIRA 02/04/1979 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO COMERCIANTE 

  350 
FRANCIELE DA SILVA RIBEIRO 08/11/1993 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  351 

FRANCIELE OLIVEIRA DE 
PAULA 04/08/1995 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 352 
FRANCIELE RODRIGUES 
RAMOS DOS SANTOS 05/06/1996 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO DONA DE CASA 

  353 

FRANCIELEN ROCHA LIMA 
SANTANA 03/01/1993 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 354 

FRANCIELI RIBEIRO 31/08/1988 
SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 355 

FRANCILEIA PINTO DA SILVA 23/10/1978 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO COZINHEIRO 

  356 
FRANCILENE DE BARROS 14/04/1981 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

  357 
FRANCINEY NOVAES DA 
CUNHA 09/06/1985 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

TRABALHADOR DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

  358 

FRANCISCO BATISTA ARAUJO 01/12/1960 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

ELETRICISTA E 
ASSEMELHADOS 

  359 
FRANCISCO CARDOSO DA 
SILVA 01/02/1981 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  360 

FRANCISCO CERINO 14/07/1969 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

MOTORISTA 
PARTICULAR 

  361 

FRANCISCO DA CONCEIÇÃO DA 
SILVA 29/12/1978 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

OPERADOR DE 
IMPLEMENTO DE 
AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E 
EXPLORAÇÃO 
FLORESTAL 

362 

FRANCISCO DIVAN LIMA DA 
SILVA 03/10/1977 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

VENDEDOR 
PRACISTA, 
REPRESENTANTE, 
CAIXEIRO-VIAJANTE 
E ASSEMELHADOS 

 363 
FRANCISCO DOMINGOS DA 
SILVA 03/12/1988 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  364 

FRANCISCO FERREIRA PESSOA 11/08/1982 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 
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365 

GABRIEL HENRIQUE 
LAURINDO DA SILVA 02/06/1995 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 366 
GABRIEL VIEIRA BRANDÃO 13/12/1996 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO MÚSICO 

  367 

GABRIELA SALGADO 28/09/1987 
SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 368 

GABRIELLE SOUZA SALES 16/02/1997 
SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 369 
GARLENE OPOLSKI 16/07/1971 

SUPERIOR 
COMPLETO COMERCIANTE 

  370 GASPARINO FERREIRA 
RODRIGUES 03/05/1967 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  371 
GEANDERSON FERNANDO 
OLIVEIRA FERREIRA 02/06/1992 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  372 
GEINY DE CAMPOS NUNES 17/10/1994 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  373 GEISIANE CAROLINE 
MAGALHÃES 09/09/1990 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

EMPREGADO 
DOMÉSTICO 

  374 
GEISON PEREIRA MELO 26/06/1983 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  375 
GELAINE SILVA DE CAMPOS 24/12/1991 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO DONA DE CASA 

  376 

GELIANE BARBOSA DA SILVA 16/07/1984 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  377 GELIARDI EUCLIDES 
AMAJUNEPA 09/05/1986 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  378 

GELSO TIMM 09/10/1972 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  379 

GENECI DE CARVALHO 
MACEDO SILVA 01/08/1986 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 380 
GENICE NUNES DA SILVA 
MARIA 21/03/1970 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  381 

GENILSON DA SILVA CAMPOS 06/03/1997 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

TRABALHADOR DOS 
SERVIÇOS DE 
CONTABILIDADE, DE 
CAIXA E 
ASSEMELHADOS 

 382 GENILSON QUIRINO DOS 
SANTOS 28/10/1991 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

MECÂNICO DE 
MANUTENÇÃO 

  383 

GENIVAL ONORIO MACHADO 15/01/1963 LÊ E ESCREVE 

SACERDOTE OU 
MEMBRO DE ORDEM 
OU SEITA RELIGIOSA 

 384 
GENIVALDO MIRA FIGUEIREDO 23/02/1987 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO OUTROS 
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385 
GENY BARBOSA DE OLIVEIRA 22/08/1954 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  386 GEOVAIR PEREIRA DOS 
SANTOS 22/02/1983 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

  387 

GEOVANA PERIS CARDOSO 20/06/1997 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

VENDEDOR 
PRACISTA, 
REPRESENTANTE, 
CAIXEIRO-VIAJANTE 
E ASSEMELHADOS 

 388 GEOVANA RODRIGUES 
PEREIRA 10/08/1991 

SUPERIOR 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
FEDERAL 

  389 

GEOVANE DA COSTA 
RODRIGUES 23/02/1996 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 390 
GEOVANE DOS SANTOS SILVA 02/10/1996 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO OUTROS 

  391 GEOVANE GUIMARÃES DE 
OLIVEIRA 24/12/1991 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO RECEPCIONISTA 

  392 

GEOVANE MARQUES DA SILVA 04/09/1981 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

OPERADOR DE 
IMPLEMENTO DE 
AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E 
EXPLORAÇÃO 
FLORESTAL 

393 GERALDINA MARIA DE 
OLIVEIRA VALA 24/09/1972 

SUPERIOR 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
ESTADUAL 

  394 

GERALDO HENRIQUE LEMES 
DE SOUZA 21/01/1995 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 395 

GERALDO JOSE WOLF 05/11/1955 
SUPERIOR 
COMPLETO 

SACERDOTE OU 
MEMBRO DE ORDEM 
OU SEITA RELIGIOSA 

 396 
GERALDO RODRIGUES LOPES 27/02/1937 LÊ E ESCREVE 

MOTORISTA 
PARTICULAR 

  397 

GERALDO VASCO TEIXEIRA 
JUNIOR 10/05/1996 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 398 

GERSON PEREIRA DOS SANTOS 16/03/1976 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

ELETRICISTA E 
ASSEMELHADOS 

  399 

GERSON RIBEIRO MACHADO 23/11/1970 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

TRABALHADOR DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

  400 

GESIEL DOS SANTOS SILVA 12/09/1989 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

AUXILIAR DE 
ESCRITÓRIO E 
ASSEMELHADOS 

  401 GESIVANIA MORAIS DA COSTA 
SILVA 04/05/1989 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO DONA DE CASA 

  402 

GESLAINE PEREIRA DA SILVA 05/07/1983 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  403 
GESTEMAR COELHO DE BRITO 03/02/1971 

ENSINO 
FUNDAMENTAL EMPRESÁRIO 

  

Disponibilizado - 03/10/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10351 Caderno de Anexos - 31 de 46



INCOMPLETO 
404 

GESUINO NETO BATISTA DA 
SILVA 15/08/1992 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  405 
GEUDAIR LUIZ DA SILVA 03/08/1995 

SUPERIOR 
INCOMPLETO OUTROS 

  406 
GEYMES MAICON MUNIZ 02/10/1994 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO OUTROS 

  407 GEZIANA PEREIRA VIEIRA DOS 
SANTOS 22/02/1982 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO SUPERIOR 

  408 GILBERTO MANICA 
RODRIGUES 31/08/1979 

SUPERIOR 
INCOMPLETO VIGILANTE 

  409 

GILDA RODRIGUES FALANQUI 25/01/1972 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  410 GILDIRAM RAINIK PEREIRA DA 
SILVA 26/02/1997 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

MECÂNICO DE 
MANUTENÇÃO 

  411 

GILLIARD SILVA BARROS 25/09/1987 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 412 GILMA GRIGORIO DE LIMA 20/09/1971 LÊ E ESCREVE DONA DE CASA 
  413 

GILMAR ALVES SANTOS 29/03/1990 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  414 

GILMAR ARRUDA DE SOUZA 18/06/1985 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

MECÂNICO DE 
MANUTENÇÃO 

  415 

GILSON JOSÉ DA SILVA 31/07/1981 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

AUXILIAR DE 
ESCRITÓRIO E 
ASSEMELHADOS 

  416 

GILTAN SILVA DO VALE 09/12/1956 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO GERENTE 

  417 
GILVAN FERREIRA DOS 
SANTOS 03/03/1977 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO AGRICULTOR 

  418 

GILVAN PEDRO DA SILVA 23/09/1991 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

OPERADOR DE 
APARELHOS DE 
PRODUÇÃO 
INDUSTRIAL 

 419 

GIOVANE JOSE ROSA 31/05/1966 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

ENCANADOR, 
SOLDADOR, 
CHAPEADOR E 
CALDEIREIRO 

 421 
GISELE CARLOS MINOTT 20/10/1989 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  422 GISELE DA CONCEIÇÃO DE 
FARIA 05/09/1977 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO DONA DE CASA 

  423 GISELE DA SILVA SOUZA 
BATISTA 04/10/1989 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO DONA DE CASA 

  424 GISLAINE CRISTINA SIBOF DOS 
SANTOS 27/04/1988 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  425 
GISLAINE PAULINO DO 
NASCIMENTO 09/05/1990 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

AUXILIAR DE 
ESCRITÓRIO E 
ASSEMELHADOS 

  426 GIULIANO BORGES DE 28/08/1986 SUPERIOR ENGENHEIRO 
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ALMEIDA COMPLETO 
427 

GIVALDO DOS SANTOS 21/11/1975 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO OUTROS 

  428 

GIVANILDO ANTONIO DOS 
SANTOS 10/03/1979 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

OPERADOR DE 
IMPLEMENTO DE 
AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E 
EXPLORAÇÃO 
FLORESTAL 

429 GIVANILDO MIGUEL DA SILVA 09/05/1985 LÊ E ESCREVE OUTROS 
  430 GLAUCEA DE OLIVEIRA 

SANTOS SILVA 12/04/1991 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  431 

GLEICIANE DA SILVA STASIAK 21/06/1990 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO DONA DE CASA 

  432 
GRACINETE CORDEIRO DA 
SILVA 17/09/1980 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  433 

GRASIELE CÂNDIDO DA SILVA 07/10/1996 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  434 

GREGORIO VIANA MATHEUS 11/02/1971 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

TRABALHADOR DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

  435 

GUILHERME DE FIGUEIREDO 
FURTADO 03/11/1988 

SUPERIOR 
COMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 436 

GUILHERME FARIA RIBEIRO 24/01/1994 
SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 437 
GUIOMAR SANTOS DA SILVA 13/11/1979 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  438 

GUSTAVO DOS ANJOS SILVA 10/08/1997 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 439 
GUSTAVO HENRIQUE 
RODRIGUES 07/09/1993 

SUPERIOR 
COMPLETO 

TÉCNICO EM 
AGRONOMIA E 
AGRIMENSURA 

  440 

HALAANA BRENDA DANIEL DA 
COSTA 25/01/1991 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 441 

HEGIPSON MARQUES TORRES 30/08/1989 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

OPERADOR DE 
IMPLEMENTO DE 
AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E 
EXPLORAÇÃO 
FLORESTAL 

442 
HEIDI FRANCINE BEZERRA 21/11/1990 

SUPERIOR 
COMPLETO MÉDICO 

  443 HELENA MARIA DO 
NASCIMENTO 18/02/1983 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

AUXILIAR DE 
LABORATÓRIO 
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444 

HELENE SOARES CORCINO 18/04/1984 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 445 HELENICE CARLA OJEDA 
GONCALVES DE CAMPOS 06/02/1986 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO MASSAGISTA 

  446 
HELENILDO MENDES DOS 
SANTOS 26/10/1983 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  447 

HELIO DE JESUS DA SILVA 09/12/1993 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 448 
HELOISA CARLA SANTOS 
ALMEIDA 21/08/1982 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

CABELEIREIRO E 
BARBEIRO 

  449 

HELOISA MARIA DE CAMPOS 25/05/1995 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 450 HENRIQUE CEZAR GONÇALVES 
PARREIRA 27/03/1978 

SUPERIOR 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
FEDERAL 

  451 HENRIQUE DE OLIVEIRA 
MORAIS 05/08/1992 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

TRABALHADOR DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

  452 

HENRIQUE GARCIA DA SILVA 08/04/1989 
SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 453 HOSANA DE ANDRADE 
CASTILHO 26/04/1979 

SUPERIOR 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  454 HOSANIA GALENO ALVES 
CLARO 28/08/1977 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO DONA DE CASA 

  455 

HUMBERTO MANABU ODA 21/06/1989 
SUPERIOR 
COMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 456 

IANARA PARADELO GOMES 31/08/1994 
SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 457 

IANCA PEIXOTO DA SILVA 14/01/1996 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 458 

IANDRA FRANCINY MIRANDA 
MALAQUIAS 20/04/1997 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 459 
IGOR MARIN SALOMAO 09/11/1986 

SUPERIOR 
COMPLETO ODONTÓLOGO 

  460 
INGLE RODSON DA SILVA 30/03/1985 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO COMERCIANTE 

  461 

INGRID DA SILVA BATISTA 20/04/1995 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 
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462 

INGRID KARINNY MIRANDA 
ALMEIDA PEREIRA 28/06/1995 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 463 

IRACEMA DA GAMA 06/11/1974 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  464 IRACI MARTA CRUZ PEREIRA 
DA COSTA 28/04/1966 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO DONA DE CASA 

  465 
IRENE DE ALMEIDA AMARAL 09/12/1967 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  466 IRENE SANTANA DA SILVA 
PÉRES 19/01/1963 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO OUTROS 

  467 

IRINEIS BORGES 24/07/1980 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

MOTORISTA DE 
VEÍCULOS DE 
TRANSPORTE DE 
CARGA 

 468 
IRINIU CIMIANA DE BARROS 
NEVES FIALHO 15/07/1966 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  469 

IROMAR CARLOS BOTELHO 28/10/1969 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  470 

IRON OLIVEIRA DOS SANTOS 22/06/1981 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  471 

IRONEI XAVIER DOS SANTOS 24/08/1952 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  472 

ISABEL FERREIRA DA CRUZ 19/11/1960 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  473 
ISABELA BASILIO DE ALMEIDA 04/03/1994 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  474 

ISABELA CRISTINA SILVA 
RIBEIRO 17/07/1995 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 475 

ISADORA DA CUNHA MULLER 05/04/1992 
SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 476 

ISAEL JOAO DE PAIVA 16/12/1986 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

MOTORISTA 
PARTICULAR 

  477 ISAIAS RODRIGUES BORGES 03/07/1960 LÊ E ESCREVE OUTROS 
  478 

ISAIAS SEBASTIAO NOBRES 06/02/1972 LÊ E ESCREVE 
TRABALHADOR 
RURAL 

  479 

ISLANE CARLA ROMEIRO 13/02/1993 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  480 
IVAN RIBEIRO LAZZARI 20/05/1982 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO MÉDIO 

  481 
IVANILDA MESSIAS DOS 
SANTOS CEBALHO 01/01/1976 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 
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482 IVANILDO MONTEIRO DE 
AZEVEDO 15/08/1981 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO SUPERIOR 

  483 

IVONETE BELO VIEIRA 21/11/1966 
SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 

  484 
IVONETE DA SILVA TAVARES 
DO NASCIMENTO 12/05/1992 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  485 JAKELINE JEANE CARREIRO DA 
SILVA 09/08/1987 

SUPERIOR 
COMPLETO ADMINISTRADOR 

  486 JANAINE CRISTINE 
MARTINELLI 28/06/1992 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

TRABALHADOR 
RURAL 

  487 

JANAINE JESUS DA SILVA 05/05/1985 
SUPERIOR 
COMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 488 JANE ELIZA DE ALMEIDA 
LACOMBE 11/03/1977 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO SUPERIOR 

  489 
JANE MARIA MENDES SODRÉ 05/05/1978 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  490 

JAQUELINE DE OLIVEIRA 
MORAIS 14/05/1990 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

VENDEDOR DE 
COMÉRCIO 
VAREJISTA E 
ATACADISTA 

  491 

JAQUELINE SZUCHMAN 
WOLQUIND 10/05/1992 

SUPERIOR 
COMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 492 
JEFERSON PEREIRA DA SILVA 10/02/1988 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  493 

JEFERSON ROCHA DOS SANTOS 28/07/1994 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 494 JEFFERSON VIEIRA DOS 
SANTOS 14/02/1981 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  495 

JEOVÁ DOS SANTOS 17/07/1989 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 496 

JEOVANE APARECIDO COSTA 
MARQUES 23/04/1984 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

MOTORISTA DE 
VEÍCULOS DE 
TRANSPORTE DE 
CARGA 

 497 JERONIMO VIEIRA DE 
AZEVEDO 30/09/1955 

SUPERIOR 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
FEDERAL 

  498 

JOAO RAFAEL PEREIRA 20/02/1960 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

  499 

JOAO RICARDO VIEIRA DE 
SOUZA 10/05/1984 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 500 
JOAO SARTORI 23/11/1951 

SUPERIOR 
COMPLETO AGRÔNOMO 

  501 JOEL SILVA CAMPOS 05/04/1966 SUPERIOR BANCÁRIO E 
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COMPLETO ECONOMIÁRIO 
502 JONHY SYLLAS DOS SANTOS 

FERREIRA 23/01/1989 
SUPERIOR 
INCOMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

  503 
JOSIANE DE ARRUDA COSTA 02/07/1982 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

  504 JUCÉLIA ROSA FERREIRA 
RABELO 26/10/1975 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO MÉDIO 

  505 JULIANO XAVIER DA SILVA 
COSTA 18/08/1989 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO MÉDIO 

  506 

KAMILA FARIA DA SILVA 31/12/1992 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

TRABALHADOR DOS 
SERVIÇOS DE 
CONTABILIDADE, DE 
CAIXA E 
ASSEMELHADOS 

 507 

KAMILA GOMES DE SOUZA 07/12/1994 
SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 508 
KELLE CARLOS MINOTT LAGES 13/12/1984 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

  509 KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA 
VALA 09/03/1995 

SUPERIOR 
INCOMPLETO ARQUITETO 

  510 
KERLLE FERREIRA JACINTO 13/11/1986 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  511 

KESIA DA SILVA SOUSA 26/10/1987 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

AUXILIAR DE 
ESCRITÓRIO E 
ASSEMELHADOS 

  512 KEVLLEN PEREIRA DE 
OLIVEIRA 21/07/1992 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO DONA DE CASA 

  513 
KEYLA FERREIRA MENDES 14/03/1987 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO MÉDIO 

  514 

KLEBER SANTIAGO BARBOSA 04/06/1989 
SUPERIOR 
INCOMPLETO 

MOTORISTA DE 
VEÍCULOS DE 
TRANSPORTE 
COLETIVO DE 
PASSAGEIROS 

 515 
KLESLEY HIAGO DA ROCHA 
TAVARES 04/06/1992 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

OCUPANTE DE 
CARGO EM 
COMISSÃO 

  516 KREVERSON VIEIRA DE 
ARRUDA 28/07/1979 

SUPERIOR 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
ESTADUAL 

  517 
LAURA APARECIDA DE 
AMORIM 17/05/1981 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 

  518 
LAURITA GENÉSIO DE 
ALMEIDA MENDES 20/08/1977 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 

  519 
LENILDA DO CARMO SILVA 19/06/1984 

SUPERIOR 
COMPLETO EMPRESÁRIO 

  520 

LENILTON AUGUSTO DA SILVA 13/04/1985 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO ESCULTOR E PINTOR 

  521 

LENIRA MAIDANA CERINO 04/04/1979 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

EMPREGADO 
DOMÉSTICO 

  522 LENIZE REGINA HAUENSTEIN 15/07/1971 SUPERIOR PROFESSOR DE 
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COMPLETO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

523 
LENNON FERREIRA 
COREZOMAE 05/04/1990 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 

  524 
LETICIA GERALDINE SOUZA 25/01/1988 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

  525 LETICIA MARIA JOSEFA 
MALAQUIAS ROBLES 22/03/1988 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO ESCULTOR E PINTOR 

  526 
LIDAERCIO POLTRONIERI 18/04/1979 

SUPERIOR 
COMPLETO 

BANCÁRIO E 
ECONOMIÁRIO 

  527 LIDIA AUGUSTO SCHWARZ 
NOGUEIRA 15/07/1986 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO MÉDIO 

  528 LIDIANA VIEIRA CARNEIRO 
AGUSTINI 08/10/1987 

SUPERIOR 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
ESTADUAL 

  529 
LINDOMAR VIEIRA 27/08/1971 

SUPERIOR 
COMPLETO PEDAGOGO 

  530 LINDONES MARCELO 
SCHIAVINI 28/03/1983 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO SUPERIOR 

  531 
LINE DIONES BATISTA DA 
SILVA 21/09/1988 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 

  532 
LOURIETE PEREIRA DE 
ANDRADE 29/08/1975 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 

  533 

LUCÉLIA MARTINS ALVES DE 
LAYA 07/01/1988 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 534 
LUCENIL PINTO DE ARAUJO 16/06/1972 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO DONA DE CASA 

  535 
LUCIA JERONIMO SILVA 05/04/1964 

SUPERIOR 
COMPLETO 

BANCÁRIO E 
ECONOMIÁRIO 

  536 LUCIANA CRISTINA MOREIRA 
DA CONCEIÇÃO 06/10/1988 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO PEDAGOGO 

  537 
LUCIANA MARIA DA SILVA 30/06/1972 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

  538 
LUCIANA PEREIRA DA SILVA 05/07/1982 

SUPERIOR 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
ESTADUAL 

  539 
LUCINETE ENEDINA FERREIRA 
ALMEIDA 18/10/1966 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 

  540 

LUIZ RODRIGO DE OLIVEIRA 03/04/1984 
SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 

  541 MADALENA SANTANA DE 
SALES 22/07/1974 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO MÉDIO 

  542 MARCELO GRACIANO DA 
SILVA 12/09/1974 

SUPERIOR 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
ESTADUAL 

  543 
MARCIA REZENDE DE SOUSA 22/01/1979 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO MÉDIO 

  544 
MARCIA ROSANE DE SOUZA 16/09/1976 

SUPERIOR 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
ESTADUAL 

  545 
MARCO ANTONIO DA COSTA 21/10/1967 

SUPERIOR 
COMPLETO ENGENHEIRO 

  546 MARCO ANTONIO DE MOURA 30/05/1963 SUPERIOR SERVIDOR PÚBLICO 
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COMPLETO ESTADUAL 
547 

MARCOS ANTONIO GUERRA 28/05/1971 
SUPERIOR 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
ESTADUAL 

  548 
MARENILZA DA SILVA NOBRES 07/07/1985 

SUPERIOR 
COMPLETO PEDAGOGO 

  549 
MARGARIDA DA COSTA 
NOGUEIRA 27/11/1955 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 

  550 MARGARIDA SOUZA BENITES 
LINO 24/10/1985 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
ESTADUAL 

  551 
MARIA APARECIDA DOS 
SANTOS 23/11/1962 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 

  552 

MARIA DE FATIMA DA SILVA 08/06/1966 
SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 

  553 MARIA GIOVANA MELO 
MOREIRA 25/08/1981 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO MÉDIO 

  554 MARIA JOSE ALVES RIBEIRO 
VIEIRA 18/11/1965 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO SUPERIOR 

  555 MARIA JOSE PEREIRA DOS 
SANTOS 09/11/1970 

SUPERIOR 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

  556 
MARIA JOSE SANTOS DA SILVA 27/10/1963 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO SUPERIOR 

  557 
MARIA JOSENI ALVES PEREIRA 29/04/1972 

SUPERIOR 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

  558 

MARIA LUCIA DOS SANTOS 28/11/1972 
SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 

  559 
MARIA LUIZA BARRETO 03/05/1957 

SUPERIOR 
COMPLETO PEDAGOGO 

  560 
MARIA MADALENA OLIVEIRA 
DA SILVA 28/03/1977 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 

  561 MARIA MARGARETH COSTA DE 
ALBUQUERQUE KRAUSE 28/09/1957 

SUPERIOR 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
ESTADUAL 

  562 

MARIA NERIA BORNELLI 03/02/1966 
SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 

  563 MARILDETE APARECIDA 
ZERBINATO 28/10/1969 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

  564 

MARISA PEDRO DOS SANTOS 18/02/1979 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

   
MARISETE BATISTA BRANDONI 09/05/1976 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO DONA DE CASA 

  565 
MARIZA NEVES SANDRI 02/03/1966 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

  566 MILENA DA SILVA ORMOND 
CARAN 05/02/1986 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO GERENTE 

  567 MIRNA MORAIS DA SILVA 
MENEZES 21/10/1989 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

  568 NANCI CORREA DE MELLO 
OURIVES 17/09/1964 

SUPERIOR 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
FEDERAL 

  569 NANIVE FURINI IRINEU DA 
SILVA OLIVEIRA 23/09/1991 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  
Disponibilizado - 03/10/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10351 Caderno de Anexos - 39 de 46



570 NEIRY SORREIÇÃO OLIVEIRA 
SILVA 03/07/1982 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO MÉDIO 

  571 
NEIVA CRISTINA DA CUNHA 15/10/1966 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

  572 NICODEMOS CRISPIM DOS 
SANTOS 02/01/1988 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

  573 

NUBIA MONTEIRO SERTAO 16/11/1983 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

AUXILIAR DE 
ESCRITÓRIO E 
ASSEMELHADOS 

  574 ODILIA RODRIGUES BORGES 
SHIMAZU 10/09/1969 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO MÉDIO 

  575 
OVANIL CESAR DE CAMPOS 27/07/1974 

SUPERIOR 
COMPLETO ADMINISTRADOR 

  576 
RAFAEL VICENTE DE MOURA 01/02/1988 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO MÉDIO 

  577 
RAIANA KATHERINE DA SILVA 12/11/1990 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO TELEFONISTA 

  578 

RENATA APARECIDA 
SANTIAGO 26/10/1990 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 579 
RENATA DA SILVA FERREIRA 05/02/1990 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

  580 
RENATA NEUMA LOPES BRAGA 05/07/1982 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  581 
RENATO PERON 27/04/1969 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO GERENTE 

  582 RICARDO AUGUSTO DE 
OLIVEIRA 09/09/1986 

SUPERIOR 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
ESTADUAL 

  583 ROBERTO ROMAS GOMES DOS 
SANTOS 23/06/1973 

SUPERIOR 
COMPLETO GERENTE 

  584 
RODRIGO TASCA PAVÃO 29/10/1989 

SUPERIOR 
COMPLETO GERENTE 

  585 

ROGERIO MEDALHA E SILVA 11/02/1980 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

  586 ROGERIO NASCIMENTO DOS 
SANTOS 24/12/1982 LÊ E ESCREVE 

TRABALHADOR 
RURAL 

  587 
ROMARIO NEPOMUCENO DO 
ESPIRITO SANTO 27/05/1993 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  588 

RONNER ARRUDA SANTOS 02/05/1991 
SUPERIOR 
INCOMPLETO 

VENDEDOR DE 
COMÉRCIO 
VAREJISTA E 
ATACADISTA 

  589 
ROSA MARIA LUIZ DOS 
SANTOS 10/08/1973 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  590 

ROSANGELA MARIA BALDO 29/01/1972 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  591 
ROSE MARIA DA SILVA 
GERVAZONI 01/06/1969 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 

  592 
ROSELI DA CRUZ BRANDONI 01/04/1981 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO MÉDIO 
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593 

ROSELI GULARTE CORREIA 13/11/1981 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  594 
ROSELIA ANA KLOSOWSKI 31/07/1954 

SUPERIOR 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
FEDERAL 

  595 
ROSEMEIA SANTANA MATEUS 02/01/1963 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO EMPRESÁRIO 

  596 

ROSEMEIRE ALMEIDA 14/11/1988 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  597 

ROSEMEIRE APARECIDA DA 
SILVA MORAES 22/03/1978 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

TRABALHADOR DOS 
SERVIÇOS DE 
CONTABILIDADE, DE 
CAIXA E 
ASSEMELHADOS 

 598 ROSENILDA BATISTA DE 
SOUZA NUNES 08/03/1975 

SUPERIOR 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

  599 ROSENILDA CONCEICAO DE 
SOUZA SILVA NASCIMENTO 08/12/1986 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  600 

ROSIVAL MANOEL DA SILVA 12/03/1973 LÊ E ESCREVE 

MOTORISTA DE 
VEÍCULOS DE 
TRANSPORTE DE 
CARGA 

 601 
ROZIVANE RIBEIRO DA SILVA 
SOUZA 20/01/1979 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 

  602 
SABINA OENNING SOARES 01/11/1955 

SUPERIOR 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
ESTADUAL 

  603 SANDRA REGINA SILVA DA 
COSTA RAMOS 14/03/1974 

SUPERIOR 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

  604 

SANDRA SOARES DA SILVA 04/12/1974 
SUPERIOR 
INCOMPLETO 

AUXILIAR DE 
ESCRITÓRIO E 
ASSEMELHADOS 

  605 
SEBASTIANA MARIA DA SILVA 20/01/1975 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

AGENTE DE SAÚDE E 
SANITARISTA 

  606 
SEBASTIAO DE SOUZA 
FERREIRA 20/01/1963 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

TRABALHADOR DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

  607 
SEBASTIÃO DEODATO DOS 
SANTOS 22/04/1961 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

TRABALHADOR 
RURAL 

  608 

SENIVAN SILVA DE ARAUJO 
GOMES 30/11/1988 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

PORTEIRO DE 
EDIFÍCIO, 
ASCENSORISTA, 
GARAGISTA E 
ZELADOR 

 609 SIDINEI SANTANA DA SILVA 03/05/1995 LÊ E ESCREVE OUTROS 
  610 

SIDIVANIA MARIA DA SILVA 30/06/1988 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  611 
SIDNEI FELIZARDO NOGUEIRA 04/07/1973 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO OUTROS 

  612 

SIDNEI GOMES DE SOUZA 05/09/1980 
SUPERIOR 
COMPLETO 

MOTORISTA DE 
VEÍCULOS DE 
TRANSPORTE 
COLETIVO DE 
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PASSAGEIROS 
613 

SIDNEI JORGE DA COSTA 19/06/1986 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  614 SILVIA CRISTINA DOS SANTOS 
PELENTIR 30/01/1976 

SUPERIOR 
COMPLETO ENGENHEIRO 

  615 

SILVIA HORTENCIA FERREIRA 05/08/1997 
SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 616 
SILVINA CRISTINA PRUDENCIO 
DA SILVA BORGES 19/10/1972 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 

  617 SINEZIO BARROS LEMES 19/01/1975 LÊ E ESCREVE OUTROS 
  618 

SINÉZIO RUI 01/11/1975 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

TRABALHADOR DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

  619 
SIRLÉIA SOUZA GOMES DIAS 19/10/1983 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

SECRETÁRIO E 
DATILÓGRAFO 

  620 

SIRLENE BATISTA DA SILVA 07/09/1970 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

TRABALHADOR 
RURAL 

  621 

SIRLENE GOMES DOS SANTOS 04/10/1977 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  622 SONIA NUNES DA SILVA 06/07/1978 LÊ E ESCREVE DONA DE CASA 
  623 

SONIA REGINA VELOSO 
BARBOSA 22/11/1980 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

VENDEDOR DE 
COMÉRCIO 
VAREJISTA E 
ATACADISTA 

  624 

SONIA VIEIRA DA SILVA 10/05/1989 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  625 

SONISTON DE JESUS TORIKA 
KIRI 17/01/1995 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 626 SONY MARIA MOLINARI DA 
SILVA 27/04/1960 

SUPERIOR 
COMPLETO ASSISTENTE SOCIAL 

  627 

SORAIA DA CONCEIÇÃO SOUSA 08/05/1988 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

EMPREGADO 
DOMÉSTICO 

  628 
SORAIDE RODRIGUES DA 
SILVA 15/12/1994 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO DONA DE CASA 

  629 

SUELEN CRISTINA DE LARA 14/12/1987 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 630 

SUELI CRISTIANI GERVASONI 19/08/1979 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

AUXILIAR DE 
ESCRITÓRIO E 
ASSEMELHADOS 

  631 
SUELI DE SOUZA SANTOS 19/04/1963 

SUPERIOR 
COMPLETO PEDAGOGO 

  632 
SUELI DOS REIS 01/10/1958 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 
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INCOMPLETO 
633 

SUELI ETIENE 15/09/1982 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  634 

SUELI MARIA DOS SANTOS 18/09/1963 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO PESCADOR 

  635 

SUELLEN DA SILVA BORGES 03/03/1995 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 636 SUELLEN FERREIRA DE SOUZA 
ZANARDI 13/10/1992 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO EMPRESÁRIO 

  637 SUELLEN FERREIRA 
NASCIMENTO 26/02/1985 

SUPERIOR 
INCOMPLETO ARTESÃO 

  638 

SUELLEN PAULA MARQUES 
PEREIRA 21/09/1995 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 639 

SUELLENE FIGUEIREDO 
FRANCO DE GODOY 26/03/1992 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 640 
SUZANA DE AMORIM SILVA 05/06/1998 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  641 

SUZANA DOS SANTOS SILVA 
PEREIRA 15/11/1986 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 642 
SUZANA PEREIRA LIMA DA 
SILVA 01/12/1980 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  643 

TACIANA ALVES NERIS 04/03/1989 
SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 644 
TACINEIDE DOS SANTOS 
ANGELO 29/12/1990 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  645 TÁCIO ALVES DA CONCEIÇÃO 27/03/1993 LÊ E ESCREVE OUTROS 
  646 TADEU GUSTAVO GARCIA 

DELAFINA 07/02/1986 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO OUTROS 

  647 

TAIRINI FERREIRA GOES 05/02/1996 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 648 TALLES HENRIQUE DOS 
SANTOS 05/08/1995 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

TRABALHADOR DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

  649 
TALYA SOUZA RIBEIRO 12/12/1995 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  650 
TATIANA CZEKAY ALEIXO 16/03/1982 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

SECRETÁRIO E 
DATILÓGRAFO 

  651 
TAYCOO MARTINS COSTA 20/04/1989 

SUPERIOR 
COMPLETO ADMINISTRADOR 

  652 TERESINHA GONZAGA DA 
ROCHA 10/02/1962 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO 
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FUNDAMENTAL 
653 TEREZA MARIA DA COSTA 

SILVA 31/08/1965 
SUPERIOR 
INCOMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

  654 
THAIS RAFAELA MIRANDA 09/01/1995 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OUTROS 

  655 

THAIS REZENDE DE SOUSA 
CUNHA 15/01/1997 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 656 

THAÍS SILVA DO ESPIRITO 
SANTO SERTÃO 05/05/1992 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

VENDEDOR DE 
COMÉRCIO 
VAREJISTA E 
ATACADISTA 

  657 

THAISA BATISTA DA SILVA 21/11/1996 
SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 658 

THAMIRES FERREIRA 
BARBOSA 06/08/1995 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 659 THATIANE TADNA DOS 
SANTOS 26/04/1989 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO DONA DE CASA 

  660 

THAYNARA DE ARRUDA 
COSTA 04/06/1993 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 661 

THAYNE KELLY PEREIRA DOS 
SANTOS 22/06/1987 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

PROFESSOR E 
INSTRUTOR DE 
FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 

 662 

THIAGO WHENDER DA COSTA 15/03/1992 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 663 

TIAGO FERREIRA GAZANA 21/09/1996 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 664 
TIAGO GOMES FARIAS 04/03/1987 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO OUTROS 

  665 

TIAGO MARCELO DE LIMA 15/04/1994 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 666 

TIAGO PEREIRA DE FREITAS 29/07/1993 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  667 

TIAGO RODRIGUES DE MORAES 29/07/1993 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  668 UANDERSON DE OLIVEIRA 
VIANA 10/06/1994 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO OUTROS 

  669 
UIGNA CRISTINA DOS SANTOS 
LOPES 28/01/1989 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

TRABALHADOR DOS 
SERVIÇOS DE 
CONTABILIDADE, DE 
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CAIXA E 
ASSEMELHADOS 

670 

UILSON MARCOS DA SILVA 28/03/1981 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

TRABALHADOR 
RURAL 

  671 
ULILIA BISPO VIANA BRANDÃO 15/11/1971 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO EMPRESÁRIO 

  672 ULISSES RICHARD ROMAN 
PARADA 14/01/1983 

SUPERIOR 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

  673 URBANO FLORENCIO DA SILVA 10/05/1953 LÊ E ESCREVE AGRICULTOR 
  674 

URBERSON GARCIA 
RODRIGUES 10/03/1976 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

MOTORISTA DE 
VEÍCULOS DE 
TRANSPORTE DE 
CARGA 

 675 
VALDECI APARECIDO 
SANTANA 20/04/1984 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  676 

VALDECI DIAS DOS SANTOS 01/07/1991 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  677 

VALDECI DOS SANTOS COUTO 04/04/1975 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

CARPINTEIRO, 
MARCENEIRO E 
ASSEMELHADOS 

  678 

VALDECI ELIAS BARBOSA 21/01/1980 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO AGRICULTOR 

  679 

VALDECI FERREIRA ESCAME 04/09/1963 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  680 

VALDEI APARECIDO MANOEL 
FILHO 17/04/1992 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 681 

VALDEILTON JOSÉ SANTOS 
SILVA 27/11/1996 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 682 

VALDEIR GONÇALVES DOS 
SANTOS 29/05/1996 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 683 

VALDETE DE JESUS MAIA 13/10/1974 
SUPERIOR 
COMPLETO 

AUXILIAR DE 
ESCRITÓRIO E 
ASSEMELHADOS 

  684 
VALDEVINO DOS SANTOS 
OLIVEIRA 08/07/1981 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  685 
VALDINEY GOMES PAULINO 13/12/1977 

SUPERIOR 
COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

  686 

VALDINEZ DA SILVA SANTOS 08/06/1973 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

TRABALHADOR DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

  687 VALDOILSON DA CRUZ DE 
MIRANDA 17/11/1988 

SUPERIOR 
COMPLETO 

PROFESSOR DE 
ENSINO MÉDIO 

  688 
VALDOIR MOREIRA AQUINO 22/02/1965 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

JORNALISTA E 
REDATOR 
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689 

VALDOMIRO DZIOMBRA 26/04/1974 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO COMERCIANTE 

  690 

VALMIR AMANCIO DE LIMA 08/08/1971 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

MOTORISTA DE 
VEÍCULOS DE 
TRANSPORTE 
COLETIVO DE 
PASSAGEIROS 

 691 
VALMIR SUQUERE DA 
CONCEIÇÃO 23/04/1986 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

MECÂNICO DE 
MANUTENÇÃO 

  692 

VALMY PEREIRA DE 
MAGALHÃES 18/08/1962 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

MOTORISTA DE 
VEÍCULOS DE 
TRANSPORTE DE 
CARGA 

 693 

VALQUIRIA DE BRITO SILVA 09/02/1997 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

ESTUDANTE, 
BOLSISTA, 
ESTAGIÁRIO E 
ASSEMELHADOS 

 694 

VALTER DA GAMA SILVA 08/06/1973 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO PECUARISTA 

  695 VANDELEI PIMENTEL DA 
SILVA 13/12/1979 LÊ E ESCREVE 

TRABALHADOR DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

  696 
VANDENIL DA SILVA 
FIGUEREDO 29/09/1975 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  697 
VANDER GOMES DA SILVA 15/09/1980 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

TRABALHADOR DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

  698 
VANDER LUCIO TANUPA 
TEODORO 07/07/1987 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO OUTROS 

  699 WALDEVINO GOMES PEREIRA 
JUNIOR 03/06/1994 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

MECÂNICO DE 
MANUTENÇÃO 

  700 

WALDINEY DA SILVA SILVEIRA 22/10/1983 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

MOTORISTA DE 
VEÍCULOS DE 
TRANSPORTE DE 
CARGA 

  
Eu, Ivete Felizardo de Oliveira Carneiro, Gestora Judiciária, que o digitei. 
 

Barra do Bugres - MT, 26 de Setembro de 2018. 

 

 

João Filho de Almeida Portela 
Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do Júri 
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